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При обработкѣ учебника Штегмана для употребленія въ русскихъ 
гимназіяхъ были сдѣланы мною на основаніи практическихъ соображеній 
нѣкоторыя измѣненія и дополненія. Въ этимологіи я прибавилъ правило 
для образованія аЫ. 8Іп§., §еп. ріиг., пот., ѵос., асе. пеигі. ріиг. отъ именъ 
существительныхъ третьяго склоненія. Глаголы съ основой на согласный 
звукъ ІПтегманъ относитъ къ 4-му спряженію, а глаголы съ основой 
наі — къ 3-му спряженію, но я счелъ болѣе удобнымъ удержать обычный 
порядокъ. Въ отдѣлѣ о предлогахъ увеличено число выраженій. Въ син¬ 

таксисѣ, кромѣ измѣненій и дополненій, вызванныхъ требованіями русг 
скаго языка, обращено особенное вниманіе на переводъ опредѣлительныхъ 
и вопросительныхъ предложеній въ асе. с. іп{. Отдѣлъ о сослагательномъ 
будущихъ временъ я изложилъ нѣсколько иначе, чѣмъ Штегманъ, пре¬ 

имущественно по Гарре. Что касается наклоненій, то я каждое изъ нихъ 
разсматриваю отдѣльно и затѣмъ прилагаю таблицу ихъ употребленія 
въ простыхъ предложеніяхъ. Отдѣлъ о союзахъ <іиш, ^иоа<і, апііедиат. и 
ргіиздиат изложенъ по Зейфферту и Гарре. Затѣмъ указаны нѣкоторыя 
особенности въ употребленіи именъ существительныхъ и степеней сравне¬ 

нія и прибавленъ отдѣлъ объ отрицаніяхъ. Въ нѣкоторыхъ §§, особенно 
въ синтаксисѣ сложнаго предложенія, я увеличилъ число примѣровъ. 

О другихъ менѣе существенныхъ отступленіяхъ позволяю себѣ не гово¬ 

рить; интересующійся этимъ вопросомъ легко можетъ узнать ихъ, срав¬ 

нивши оба учебника. 

Въ заключеніе считаю своимъ священнымъ долгомъ выразить искрен¬ 

нюю благодарность за совѣты и указанія профессорамъ Московскаго уни¬ 

верситета Г. А. Иванову и А. Н. Шварцу, директору шестиклассной про¬ 

гимназіи въ Москвѣ К. К. Войнаховскому и моему сослуживцу В. А. Со¬ 

колову. 

Въ предлагаемомъ второмъ изданіи имѣлись въ виду новые учебные 
планы, и приняты въ соображеніе замѣчанія рецензентовъ. Кромѣ того, 
сдѣлано не мало измѣненій на основаніи пятаго изданія подлинника и 
указаній учебной практики; обращено больше вниманія на отдѣленіе 
существенно важнаго отъ второстепеннаго, при чемъ главный текстъ на¬ 

печатанъ крупнымъ шрифтомъ; указаны нѣкоторыя особенности въ упо¬ 

требленіи частей рѣчи, и прибавленъ отдѣлъ о тропахъ и фигурахъ для 
старшихъ классовъ. 

Принимая во вниманіе требованія новыхъ учебныхъ плановъ, я ста¬ 

рался, по возможности, сократить грамматическій матеріалъ. Сокращенія 
сдѣланы съ должною осмотрительностью: крайность въ этомъ случаѣ мо¬ 

жетъ имѣть нежелательныя послѣдствія. Преподавателямъ извѣстно, съ ка¬ 

кими неудобствами сопряжены добавленія, которыя иногда заставляетъ 
дѣлать практика вслѣдствіе излишней краткости учебника. 
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Пользуюсь случаемъ выразить здѣсь свою искреннюю признательность 
за совѣты и указанія профессору Московскаго университета А. Н. Шварцу, 

приватъ-доценту того же университета С. И. Соболевскому, директору 
шестиклассной прогимназіи въ Москвѣ К. К. Войнаховскому и препода¬ 

вателю Лазаревскаго института С. А. Радецкому. 

Москва, 
2 февраля 1891 іода. 

Въ третьемъ изданіи сдѣланы нѣкоторыя измѣненія на основаніи за¬ 

мѣчаній рецензентовъ и указаній преподавателей. Кромѣ того, составитель 
пользовался грамматиками Шмальца1) и Гарре2). 

Въ указателѣ — при глаголахъ, встрѣчающихся въ правилахъ синта¬ 

ксиса, даны свѣдѣнія относительно главныхъ формъ. 

Въ заключеніе составитель считаетъ долгомъ принести искреннюю и 
глубокую благодарность преподавателямъ, любезно сообщившимъ свои 
замѣчанія и подѣлившимся съ нимъ результатами своего педагогическаго 
опыта. 

Москва, 

I іюля 1892 хода. 

Двѣнадцатое изданіе вновь пересмотрѣно, при чемъ сдѣланы сокраще¬ 

нія учебнаго матеріала; кромѣ того, измѣнена редакція нѣкоторыхъ пра¬ 

вилъ; мѣстами переведены на русскій языкъ выраженія и фразы, оставлен¬ 

ныя безъ перевода въ предыдущихъ изданіяхъ. Глаголы, помѣщенные 
въ примѣрномъ спискѣ, напечатанномъ въ „Указаніяхъ относи¬ 

тельно преподаванія древнихъ языковъ въ 1904—1905 

учебномъ году*, отмѣчены звѣздочками. 

Москва, 

і іюля 190$ года. 

г) ЬаіеіпізсЬѳ 8сЬи1§гаттаіік ѵоп 8с1ітаІ2 шкі ТѴа^епег. 1891, 

а) Шеіпе Іаіеіпізсііе 8сЬи1§гаттаіік ѵоп Раиі Наггѳ. 1890. 



ВВЕДЕНІЕ. 

Латинскій алфавитъ*). 

Въ латинскомъ алфавитѣ 24 буквы (Ііііегае). 1* 

А а (а) = русск. а О о (о) русск. О 
В Ъ (бе) = Т) б Р р (пе) = УІ П 

С с (це) = уі ц и к ^ (ку) = У) В 

И а (дэ) = Уі Д К г (эръ) = 
т Р 

Е е (э) = Уі э 8 в (эсъ) = 
ъ С 

Р ’і (ѳфъ) = Уі ф Т 1; (тэ) = УІ т 
в § (ге) = V) г (годъ) Пи (У) = Уі У 
Н 1і (га) = УІ г (господинъ) У ѵ (ве) = Уі в 
I і (і) = У) 

і, й X х (иксъ) = 
УІ ЕС 

К к (ка) = У) 
к У у (у-рзііоп- 

Е 1 (эль) = Уі л ипсилонъ) = п И 
М га(эмъ) = УІ 11 2 г (геіа — зэта) = Уі 3. 
N п (энъ) = Уі н 
Гласнымъ звукамъ соотвѣтствуютъ 6 буквъ (ІШегае ѵосаіез), 

согласнымъ —18 (ІШегае сопзопапіез). 
Съ большихъ буквъ пишутся слова, начинающія рѣчь или 

слѣдующія за точкой, собственныя имена и производныя отъ 
нихъ прилагательныя: игЪз Кота городъ Римъ, рориіиз Котапиз 
римскій народъ. 

Принічаніе 1. К осталось въ употребленьи только въ сокращеніяхъ: К. =а 
Каезо (Кезонъ, римское имя), К. или Каі. = Каіепбае (Календы, первое число 
мѣсяца). 

У и 2 употребляются въ словахъ, взятыхъ съ греческаго или съ другихъ 
языковъ1): зуІІаЬа, ругатіз, &ага, ЕерЪугиз и пр. То же самое слѣдуетъ 
сказать и о придыхательныхъ (азрігаіае) рЪ, сЬ, ііі (=греч. <р, %> &): 
рѣііозорЫа, сііогиз, Шезаипіз, ЕирЬгаіез и пр. Лишь въ немногихъ чисто 
латинскихъ словахъ они явились вмѣсто первоначальныхъ с, р, і: риІсЬег, 
Ігіишрііиз, Огассішз, СеШе^из. 

*) См. также приложеніе У. 
і) Много иностранныхъ словъ перешло въ латинскій языкъ при посредствѣ гре¬ 

ческаго. 

В. Никифоровъ. Лат. грамматика. 1 



I. Гласные звуки: 
е, і? о, и, у* 

Отъ соединенія двухъ гласныхъ звуковъ въ одинъ образуется 
двугласный звукъ (<ИрЫ1іоп§и8). Двугласные звуки суть: 

ае (в), ее (в, нѣм. В), ан (ау — одинъ слогъ) 

Если а-е или о-е нѳ составляютъ двугласнаго звука, то надъ е ставятъ двѣ 
точки (рипсіа біаегезеоз— точки раздѣленія): аег (аэр), роеіа (побта). 

Прикічажіе 2. Рѣдко употребляются: ей (эу — одинъ слогъ), ш (уй). 

Двугласн. ей бываетъ въ словахъ: сеи, зеи (вм. зіѵе), пей (вм. пеѵе), 
пеиіег, въ междонѳтіяхъ Ьеи, еЬеи, Ьеиз, кромѣ того въ греческихъ словахъ 
(еи = бѵ), напр. Еигоіаз, ОгрЬеыз. 

Двугласн. иі въ словѣ сиі. 

II. Согласные звуки: 

X 

a) плавные (Іщиісіае): 1, г, т, п. 
b) дыхательные (зрігапіез): у, (, з, Ь. 

твердые мягкіе придыхательные 
(іепиез) (шѳ<1іаѳ) (азрігаіаѳ) 

[ звукъ Р: Р Ь (рЬ) 
с) нѣмые (шиіае) < звукъ К: к, с, ц С (сЬ) 

1 звукъ Т: * а (ІЬ) 

и я— двойные согласные (х = звукъ к-Не; зь = (1+8). 

О произношеніи и употребленіи нѣкоторыхъ гласныхъ н 
и согласныхъ. 

1. 1 бываетъ или гласнымъ (=і) или согласнымъ (=й, нѣм. і1); 
какъ согласный звукъ выговаривается эта бухва преимущественно 
въ началѣ латинскихъ словъ передъ другимъ гласнымъ зву¬ 
комъ, а также въ срединѣ словъ между двумя гласными: іге (ирэ), 
типіо (муніо), Доті (дбми); іатп (йам), аіо (ййо). 

2. пен — нгв: Мпдиъ (литеа), запдшз (с&твис). 
8Н = св въ словахъ: змасіео (свадэо), змаѵіз (секвис), $иозсо 

(сеэско). 
ди = вв: адма {киеа). 

Примѣчаніе. ч употребляется только въ соединеніи съ а. 

3. с произносится какъ к, но передъ е, і, у, аѳ, ое, еп (т.-о. 
передъ звуками вне) эту букву принято произносить какъ ца); 

*) Знаки «Г, і — позднѣйшаго происхожденія, 
*) Римляне произносило с какъ в. 



— з — § 2, 3. 

сап Дог (кАндоръ), ѵасса (вйкка), сиДо (к^до), пес (нэк), но сеДгиз 
(цАдрус), ѵассае (вАкцэ). 

4. сЬ, рЬ, гЬ, ІЬ (выговариваются, какъ русск. х, ф, р, т) 
употребляются въ словахъ, взятыхъ съ греческаго (см. § 1, пр. 1). 

5. 1 произносится мягко: тѳі (мэль), Іаѵо (лйво). 
6. 4і передъ гласнымъ звукомъ принято произносить какъ ци1); 

гаііо (рАціо); однако удерживается произношеніе ти (несмотря 
на слѣдующій гласный звукъ): 

a) послѣ з, 1, х: озігит (бсшеум), Аіііиз (Хтюгус), тгАхІіо 
(мйкстіо); 

b) въ иностранныхъ словахъ, напр. МіШаДез (Мильпгіадэс); 
c) когда і есть долгій звукъ: ІоЙиз (тошіус). 

Количество (диапШаз). 

Гласный звукъ бываетъ или краткимъ^) или долгимъ (~). 8. 

Слогъ бываетъ: 

a) краткимъ, если его гласный ѳвукъ кратокъ: й^ѳгѳ. 

N8. Гласный ввунъ передъ другимъ гласнымъ ила Н бываетъ 
нраъ'.онъ (ѵосаііз апіѳ ѵосаіеш Ьгѳѵіз езі): рйег, аисііо, ѵеЬо. 

b) долгимъ штпоприродгь (паіига), если его гласный 
ввукъ дологъ, или по положенію (розіііопе), если 
8а гласнымъ ввукомъ слѣдуютъ два или болѣе соглас¬ 
ныхъ, или двойной согласный (х, г), или согласное і 
(т.-е. ]): аззіз, шбпзігит, пбх, даяа, ѳіиз. 

N6. 1. (}и, сЬ, рЬ, гЬ, ІЬ принимаются за одинъ согласный звукъ: гѳІЦшіз, 
рЫІозбрЪиз. 

2. Двугласные слот (ДірМЬоп{$і) бываютъ долгими.^ 
3. Звуки В, Б, Р, Т, С, со слѣдующими ) и г (тиіа сит Щиійа) не дѣ¬ 

лаютъ въ прозѣ краткаго слога долгимъ: іепбЬгаѳ, дийсігйріиз, Регісіез, 
сеІбЪге. 

Примѣчаніе. Греческія слова удерживаютъ свое количество: АІЬбпае^А^- 
ѵаі), А^езііаиз (3 Луц о (Хаод); еіі бываютъ долгими, если соотвѣтствуютъ 
греч. и: Аепбаз (Аіѵиад), Агізіісіез ('АріагеМу*;). 

Болѣе подробныя свѣдѣнія о долготѣ и краткости слоговъ — 
въ приложеніи II. 

1) Римляне произносили 1-і какъ ти* 

И 



§4, б, - 4 - 

Объ удареніи (ассѳпіиз). 

4. Удареніе въ латинскомъ языкѣ ставится: 

а) въ двусложныхъ словахъ на предпослѣднемъ слогѣ (раеп- 
иШта зуІІаЪа): рйіег, ііа. 

Ь") въ многосложныхъ словахъ: 

на предпослѣднемъ слогѣ, если онъ дологъ: паійга, зи- 
рёгЪиз. 

на третьемъ слогѣ отъ конца (апіѳраепиШта вуІІ&Ъа), 
если предпослѣдній слогъ кратокъ: ІШіа, іётрбга, 

ТЬетізібсІез. 

Примѣчаніе 1. Если .къ слову присоединяются частицы дгіе, пе, ѵе, то уда¬ 
реніе переходитъ на послѣдній слогъ этого слова: тиііа — тиІШріе, іапіа — 
Іапіадие, бтпіа — отпіаѵе. Если нее яие является не соединительной части¬ 
цей, но входитъ въ составъ слова, то удареніе ставится по общему пра¬ 
вилу: ііёлріѳ итакъ, поэтому (но ііацие = еі ііа и такъ, и такимъ образомъ), 
йіщие во всякомъ случаѣ, непремѣнно (иіщие = еі иіі и чтобы). 

Примѣчаніе 2. Удареніе въ словахъ, взятыхъ съ греческаго, ставится со¬ 
гласно съ правилами латинскаго языка: Рёпсіез (Переход), ТЬетізібсІез 
(ѲщюхохХМіШасіез (МсХтіадцс), ТЬгазуЪиІиз (Ѳдааѵ^оѵХод), АпііосМа 
ОЛѵгіохвш), А^езііаиз ('АууоіХаос). 

Раздѣленіе слоговъ. 

6. I. Въ простыхъ словахъ (зітріісіа): 

a) согласный звукъ между двумя гласными относится къ слѣ¬ 

дующему слогу: а-ш-пшз, а-ті-сі-іі-а*, 

b) группа согласныхъ между двумя гласными относится 
къ слѣдующему слогу, если съ нея можетъ начинаться 
латинское слово1), въ противномъ случаѣ согласныя 
раздѣляются: та-ігет (ігето), а-§гі (§гаѵіз), ро-зсо 
(зсатпшп), та§і-зігі (зігеро), но от-піз, зегір-зі, ап- 

шіз,«аг-Ъог, рипс-іит и т. д. 

И. Въ слооюныооъ словахъ (сошрозііа) отдѣляются составныя 
части, напр. аЪ-ео, аЬз-ШІі, ргой-ео, гей-ео, зей-іііо. 

і) Нѣмой звукъ съ платимъ, или 5 съ нѣмымъ, или з, а потомъ нѣмой съ 

плавнымъ: 

Ы, Ьг, сі, сг, <1г, й, Гг, §1, бп, §г, рі, рг, 1г. 1 Только эти соединенія соглас¬ 
ье, зр, зд, зі. / ныхъ употребительны въ началѣ 
есг, зіг, зрг, зрі. ^ словъ и слоговъ. 



Этимологія. 

Части рѣчи. 

измѣняемыя части 
рѣчи: имена склоня¬ 
ются, глаголы спря¬ 

гаются. 

Въ латинскомъ языкѣ восемь частей рѣчи: 

I. Ііотша — имена: 

a) потЫа зиЪзіапігѵа — имена 
существительныя: раіег 
отецъ. 

b) потгпа аЯіесігѵа — имена 
прилагательныя: Ьопиз 
добрый. 

c) ргопотЫа — мѣстоименія: 

іи ты. 

II. ѴегЬа — глаголы: ато я люблю. 

Ш. Неизмѣняемыя части рѣчи: 
a) айѵегЫа — нарѣчія: Ъепе хорошо. 

b) рѵаерозгііопез — предлоги: іп въ. 

c) сопіипсііопез — союзы: еі и. 
й) іпіегіесііопез — междометія: Ъеи! увы! 

Имена существительныя подраздѣляются на: 
1) потгпа ргоргіа — имена собственныя: Саезаг Цезарь, 

Кота Римъ. 

2) потгпа арреііаігѵа — имена нарицательныя: Ііото 
человѣкъ, игѣз городъ. 

Далѣе различаютъ: 

1) потгпа сопегеіа— имена предметныя: Ьото человѣкъ, 
тепза столъ. 

2) потЫа соііесйѵа — имена собирательныя: &гех стадо, 
1е§іо легіонъ. 

Сюда относятся также потгпа таіегіаііа — имена вещественныя: аштнп 
золото. 

3) потЫа аЪзігасіа — имена отвлеченныя: іизііііа спра¬ 
ведливость, ѵігіиз добродѣтель. 

в. 



§ 7, 8, — 6 — 

А. Объ имени существительномъ. 

I. Общія правила о родѣ. 

7. Въ латинскомъ языкѣ, какъ и въ русскомъ, различаютъ три 
рода: мужескій, женскій и средній (§епи8 шазсиіыит, /іеті- 
піпиш и пеиігат; родительный падежъ: ^ехіёгіб тазсиііпі, {'еті- 
піпі, пеиМ). 

Родъ именъ существительныхъ узнается: 
a) по значенію. 
b) по окончанію (грамматическій родъ)* 

Родъ по значенію. 

8. Но значенію: 

тазсиігпа — лица мужескаго пола и ргьки, 
{етіпгпа — лица женскаго пола и деревья, 
пеиіга — несклоняемыя имена существительныя (виѣ- 

еіапііѵа ішІесІіпаЪіІіа). 

Регза, аѳ т. персіянішъ, Регзае, агит 
т. персы 

ТіЪегіз, із ш. Тибръ 
богог, Огіз Г. сестра 
циегсиз, из Г. дубъ 
Газ п. естественное право 
пеГаз п. беззаконіе 

Особенности. 

артсбіа, ае т. земледѣлецъ 
гех, ге^із т. царь 
Ті§гіз, ^гісііз или вгіз т. Тигръ 
таіег, ігй Г. мать 
рорйіиз, і, Г. тополь 
тапѳ п. утро 
иШшш» ѵаіе послѣднее прости. 

1. ЗиЬзіапіІѵа соштипіа (зиЬзі. соттШііз ^епёгіз, существ, общаго рода) 
называются такія существительныя, которыя при одной и той же формѣ бы¬ 
ваютъ или шазсиііпа или Гетіпіпа, смотря по тому, обозначаютъ ли мужчину, 
или женщину: 
сіѵіз, із с. (т.-е. сотшапіз §;епёгіз) 

гражданинъ, гражданка 
сотез, іііз с. спутникъ, спутница 
сопіих, й§іб с. супругъ, супруга 

рагепз, епііз с. родитель, родительница 
засепіоз, Оііз с. жрецъ, жрица 
(Іих, (ійсіз с. предводитель, предводи¬ 

тельница. 
2. ЗиЪзіапііѵа шоЫНа — существительныя, которыя для обозначенія лицъ 

мужескаго и женскаго пола имѣютъ различныя окончанія при одной и той жо 
основѣ: 

ботіпиз, і господинъ (іотіпа, ае госпожа 
та&ізіег, зігі наставникъ ша^ізіга, аѳ наставница 
ѵісіог, Огіз побѣдитель ѵісігіх, Ісіз побѣдительница. 

Какъ узнается родъ по окончанію, будетъ указано ниже но 
отдѣльнымъ склоненіямъ. 



II. Склоненіе (сіесііпаііо) 

(со включеніемъ склоненія именъ прилагательныхъ). 

При склоненіи именъ (кромѣ рода) различаютъ: 9. 

1) два числа — питёгі: единственное — зіпдиійггз и мно¬ 

жественное —ріигйігз. 

2) шесть падежей — сазиз; они отвѣчаютъ на вопросы: 

именительный — потіпаііѵиз —кто, что? 

ввательный — ѵосайѵиз—употребляется въ обращеніяхъ, 

родительный —депеііѵиз—кого, чего? 

дательный — Наііѵиз — кому, чему? 

винительный — ассизайѵиз— кого, что? 

творительный — аЬІаІІѵиз — кѣмъ, чѣмъ? 

НотіпаІІѵиз и ѵосаііѵиз называются сазиз гесіг (прямые падежи), осталь¬ 
ные— сазив оЫідиг (косвенные падежи). 

Въ латинскомъ языкѣ пять склоненій; они различаются между 
собою по окончанію родительнаго падежа единств, числа; 

эти окончанія слѣдующія: 

I склон, ае. II—I. III—Ів. IV — Из. V — еі* 

Падежныя окончанія приставляются къ осноеп, при чеыъ ея послѣдній глас¬ 
ный звукъ часто сливается съ гласнымъ звукомъ окончанія въ одинъ гласный 
или двугласный звукъ. 

Болѣе подробныя свѣдѣнія —въ §§ 38—42. 

Примѣчаніе. Нѣкоторыя существительныя употребляются только въ одномъ 
числѣ (сіеГесіІѵо пшпёго). 

Существительныя, употребляющіяся только въ единственномъ числѣ, 
называются зіпдиіагіа іапіит. Сюда относится большая часть именъ отвле¬ 
ченныхъ, вещественныхъ и собирательныхъ, н&пр. 

іизііііа, аѳ Г. спра- Геггшп, і п. желѣзо рІѳЬз, рІеЬіз Г. простой 
ведливость аигшп, і п. золото народъ, плебеи. 

Существительныя, употребляющіяся только во множественномъ 
числѣ, называются ріигаііа іапіит. Сюда относятся многія географичѳ- 



— 8 — § 9—11. 

скія названія и нѣкоторыя имена 
ницы, дрова), напр.: 

АіЪбпае, йпіт Г. Аѳины 
ТЪеЪае, йгшп Г. Ѳивы 
Ьеисіга, бгит п. Левктры 
Аг^і, бгит т. Аргосъ 
Аірез, іит Г. Альпы 

нарицательныя (сравн. сани, нож* 

ав&изііае, Бгит Г. тѣснины, ущелье 
сііѵіііае, апіт Г. богатство 
агта, бгит п. оружіе 
сазіга, бгит п. лагерь 
ргесез, ргесит Г. просьбы, молитва* 

Общія правила* 

10. 1. Ѵосаііѵиз сходенъ съ потгпаііѵиз; исключеніе представляетъ 
ѵосаііѵиз зіпдиіагіз отъ именъ на из во второмъ склоненіи. 

2. Въ именахъ средняго рода ѵосаііѵиз и ассизаііѵиз всегда 
бываютъ сходны съ потгпаііѵиз. 

3. Ѵосаііѵиз и ассизаііѵиз ріигаігз всѣхъ родовъ въ III, IV и 
V склон, всегда бываютъ сходны съ потгпаііѵиз ріигйііз. 

4. Ваііѵиз и аЫаііѵиз ріигйііз всегда бываютъ сходны. 

Первое снлоненіе. 

(Склоненіе на о, см. § 38 и слѣд.)* 

11* Бъ первому склоненію относятся имена, оканчивающіяся въ име¬ 
нительномъ падежѣ на а, всѣ они — {етіпіпа (тазсиііпа — 
только по значенію; см. § 8). 

Зіпдиіаггз. Ріигаігз. 

Шт. 1 

Тое. 1 
тепвй СТОЛЪ тепбав СТОЛЫ 

Оеп. тепбав стола тепе агйт СТОЛОВЪ 

Ваі. тепвав столу тепбів столамъ 

Асет. тепвйш столъ тепвав столы 

АЫ. тепел столомъ тепві* столами 

Примічахіѳ 1. Два слова: &1іа (дочь) н Леа (богиня), кромѣ обыкновен¬ 
ныхъ окончаній въ дат. и творит, множ, ч., имѣютъ еще формы на &Ъиз, 
когда ето нужно для отличія отъ однозвучныхъ формъ соотвѣтствующихъ 
именъ второго склоненія (бенз и Шіиз): Ліз ЛеаЪизчие богамъ м богинямъ, 
Шиз еі ШіаЪпз сыновьямъ и дочерямъ. 

Прикѣчажіѳ 2. Древняя форма родительнаго падежа на ав (вм. аѳ) сохра¬ 
нилась въ словѣ /атіііа, но только въ соединеніи съ раіег, таіег, Шіиз: 
раіег Гатіііоа отецъ семейства, таіег Гатііш* мать семейства, деп. раігіз 
Гатіііав, йаі. раігі Гатіііаз и т. д.; впрочемъ и въ этомъ соединеніи встрѣ¬ 
чается депеі. на ае: раіег (атіііа*. 



— 9 — § 12, 13. 

Второе склоненіе. 

(Склоненіе на о, см. § 38 и слѣд.). 

( тазсиіыа на 118 и ѲГ« 12. 
Ко второму склоненію относятся < пеиіга на птп 

Згпдиіагіз. 
Жот. Ьогійв садъ Ъеіійт война 
Гое. Ьогіб садъ Ьеіійт война 
Ѳеп. Ьогіі сада Ьеііі войны 
Ваі. Ьогіб саду Ъеііб войнѣ 
Лес. Ьогійт садъ Ьеіійт. войну 
АЫ. Ьогіб садомъ Ьеііо войною. 

Ріжаііз. 
Шт.\ 
Гое. \ 

■ Ьогіі сады Ьеііа войны 

Ѳеп. Ьогібгит садовъ ЬоМогиш войнъ 
Ваі. Ъогііз садамъ ЪеШ« войнамъ 
Лес. Ьогібв сады Ьеііа войны 
АЫ. ЬогЙв садами ЪеШ« войнами 

Мазеиііпа на ег не принимаютъ из въ именит, един, числа 13. 
и е въ зват. един, числа1), въ остальныхъ падежахъ они скло¬ 
няются, какъ слова на из. 

е передъ г: 
a) если принадлежитъ въ основѣ, то остается во всѣхъ 

падежахъ; 
b) если вставляется для удобства произношенія въ именит. 

(зват.) един, числа, то въ остальныхъ падежахъ вы¬ 
падаетъ. 

Съ основнымъ е; Со вставнымъ е: 
8іпд. Тіиг. 8іпд. Ріиг. 

Шт. 
Гос. 

риёг мальчикъ 1 
риег | 

риёгт 
а§ёг поле ) 
а§ёг ) 

> а§П 

Ѳеп. риёгі риегбгйт а§п а§г бгйтп 
Ваі. риёгб риёт а§гб а §гів 
Лес. риёгйт риёгбя а§г4ші а§гбв 
АЫ. риёгб риёгі,ѵ а§гб а§п« 
Какъ риег склоняется ѵіг, ѵігі мужъ: 

8іпд. ѵіг ѵіг ѵігі ѵіго ѵігит ѵіго 
Ріиг. ѵігі ѵігі ѵігбгит ѵігіз ѵігоз ѵігіз. 

') См. §§ 38, 39, 1. 



— 10 — § 13—15. 

N6. Кромѣ риег, удерживаютъ е въ косвенныхъ падежахъ еще 
слѣдующія слова: 
депег, ёгі зять йгші^ег, бгі оруженосецъ 
босег, ёгі тесть ві^пііег, ёгі внаменосецъ 
теврег, ёгі ш. вечеръ и другія сотрозКа1) на -Іег и -§ег 
ІіЬёгі, НЬегбгит дѣти (если они произведены отъ глаголовъ 
(но ИЬег, ИЬгі книга) Гего и дего). 

Неправильности во второмъ склоненіи. 

14. 1. Римскія собственныя имена лицъ на іив, аіив, біив имѣютъ 
въ зват. един. числа і (вм. іе): Ѵегдіііив — Ѵег^гк, Тиіііиз — 
ТиЩ, Оаіив — Саг, Рошрёіиз — Ротреі (но пипііиз вѣстникъ, 
гонецъ, ѵос. пипііе). 

Точно такъ же образуется звательный падеоюъ един, числа 
отъ ііііив — Ші и отъ тѳив (мой) — ті (только тазсиігпит) 
Мі ШГ о, мой сынъ! мой милый (дорогой) сынъ! 

Примѣчаніе.Существительныя на іиз и ішп часто имѣютъ въ род. един. ч. 
і вм. іі,напр.Ѵег5Шиз,^еп.Ѵегді^Іі, пе^Ойит, деп. пе^ои. 

2. Юеив, і Богъ, ѵос. Ьеиз; ріиг. пот. <1 еі или йі, Лаі. и 
аЫ. йеів или йіз. 

3. Ьосив, і т. мѣсто; пот. (ѵос. и асе.) ріиг. Іоса (-бгит) 
п. мѣста на землѣ, мѣстности; Іосг (-бгит) т. мѣста въ книгѣ 
(Іоса іеггйгит, Іосі ШгОгит). 

4. Родительный падежъ множ, числа на Пт (изъ о-шп) вмѣсто огшп имѣютъ: 

a) многія слова, означающія деньги, мѣру: шіпшшз монета, зеп. пига- 
тПш; везіегііиз сестерцій (около б коп.), зевіегіШт; іаіепійт та¬ 
лантъ (около 1500 руб.), ЫепМш; тосііиз модій (мѣра сыпучихъ 
тѣлъ —около 22/а гарнца), тобійт и др. 

b) слово ѵіг въ соединеніи съ числительными, если рѣчь идетъ о 
должностныхъ лицахъ, о членахъ какой-нибудь коллегіи, 
комиссіи или товарищества*): йиитѵіг, ігіитѵіг, йѳеет- 
ѵіг, часто также ІіЬёгі (дѣти); сІиитѵІгЯт, ігіитѵігбт, ИЪёгйт. 
Относительно числительныхъ раздѣлительныхъ — § 52, 2, пр. 

Родъ именъ второго склоненія. 

тж ( на 118 и ег — тазсиііпа, 
15. Главное правило. Имена | на „т _ пЫга. 

Исключенія. 1. РетіпШа: 
а) іштиз, і земля. 

*) Сотровііа — сложныя слова. 
а) Слово уіг въ атомъ случаѣ пишутъ слитно съ числительнымъ. 



— П — § 15, 16. 

Ъ) имена странъ, острововъ (полуострововъ) в городовъ 
на 118; напр.: 

Аедуріив, і Г. Египетъ СогіпІЬиз, і Г. Коринѳъ 
СЬегеопёзиз, і Г. Херсонесъ Беіиз, і Г. Делосъ (островъ). 

См. также § 37. 

2. Кеиіггт на 118 — тніеиа, і чернь (асе. ѵиідмв). 

Прилагательныя второго склоненія. 

Прилагательныя второго склоненія въ женскомъ родѣ идутъ 16. 
по первому склоненію. 

Ъопйе, Ьопа, Ьопйш добрый, добрал, доброе. 

Віпдиіагіз. Ріигаііз. 
Кот. Ъопйа Ьопа Ъопйш Ьоп» Ъопае Ьопй 
Ѵос. Ьопе Ьопа Ъопйш Ьоп» Ьопае Ьопа 
Оеп. Ьопі Ьопае Ьоп* Ъопбгйт Ъопагйт Ъопбгйш 
Юаі. Ъопб Ьопае Ьопб Ъопів 
Лее. Ьоп йт Ъопат, Ъопйш. Ъопбз Ъопйв Ьопа 
АЫ. Ъопб Ьопа Ьопб Ъопгв 
Такъ же склоняются прилагательныя на ег, только именитель¬ 

ный и звательный не принимаютъ окончаній из и е (см. § 13). 

Съ основнымъ е: 
Кот. тізёг тізёга тізёгйт несчастный, ая, ое 
Ѵос. тізёг тізёгё. тізёгйт 
Оеп. тізёг» тізёгае тізёп 

И Т. д. 

Со вставнымъ е: 
Кот. риІсЬёг риІсЬга риІсЬгйш красивый, ая, ое 
Ѵос. риІсЬёг риІсЬга риІсЬгйш 
Оеп. риІсЬп риІсЬгае риІсЬг* 

И т. д. 

КВ. Какъ тізег склоняются: 
ИЬег, ІіЬёга, ІіЬёгит свободный. 
Іепег, іепёга, іепёгит нѣжный, 
азрег, азрёга, азрёгат шероховатый, грубый1), 
йехіег правый (орр. віпізіег, зіга, зігцт лѣвый) имѣетъ йехіга и 

ёохібга, йехішт и сіехіёгит. 

*) Для памяти можно заучить: 
рчег, восег, теврег, еепег, 
ІіЬег, тіяег, аврег, Іепег 
в сотроміа, на -Гег и -§ег (см. § 13, КВ). 



§ 17, 18. - 12 - 

Третье склоненіе. 

(Согласное склонегііе и склоненіе на і, см. § 38 и слѣд.). 

17. Къ третьему 

тавсиііпа: \ 

склоненію относятся: 

на О, ОГ, 08, е-Г 
и неравносложныя1) на е-8. 

/етіпіпа: 

пеиіга: 

на ав, ів, айв, х, 
на 8 съ предшествующей согласной 

и равносложныя1) на в-8. 

| на е, 1, теп, та, 
\ на ар, иг, ив (§еп. ёгіз, ёгіз, йгіз). 

Кромѣ того пеиіга: 
сариі, сарШз голова 
Іас, Іасгіз молоко. 

вето, зегтбпіз т. рѣчь 
сіоіог, (ІоІОгіз ш. боль 
тбз, шогіз т. обычай 

сіѵііаз, сіѵіШіз Г. государство 
паѵіз, паѵіз Г. корабль 
аріз, аріз Г. пчела 
Іаиз, Іаисііз Г. похвала 
рах, расіз Г. миръ 
Іех, Іе^із Г. законъ 

сагсег, сагсёгіз, ш. темница 
рагіез, рагіёііз ш. стѣна 
рёз, ресііз т. нога 

піх, пітіз Г. снѣгъ 
пох, посйз Г. ночь 
агз, агііз Г. искусство 
игЬз, игЬіз І. городъ 
пиЪез, пиЬіз Г. облако 
ѵиірез, ѵиіріз Г. лисица 

саісаг, саісагіз п. шпора 
Ги1§иг, Гиі^йгіз п. молнія 
согриз, согрбг/з п. тѣло 
&епиз, ^епёт п. родъ 
ійз, ійш п. право. 

таге, шагіз п. морѳ 
іпеі, теИіз п. медъ 
ѵесіі§а1, ѵесіі&ЕІіз п. подать 
по теп, потіпіз п. имя 
роета, роІтаііз п. стихотвореніе, поэма 

Третье склоненіе дѣлится на согласное и гласное (склоненіе 
па і). Въ томъ и другомъ склоненіи должно замѣтить окончанія 
слѣдующихъ падежей. 

і) Равносложныя (рагізуІІ&Ъа), т.-е. имена съ одинаковымъ числомъ слоговъ 
въ именительномъ един, числа и въ родительномъ един, числа, наир. ші-Ъез, деп, 

пи-Ыз; противоположныя имъ — неравносложныя (ітрагізуІІаЬа), т.-о. имена, 

которыя въ родительномъ един, числа имѣютъ больше слоговъ, чѣмъ въ именитель¬ 

номъ един, числа, наир, тоз, деп. то-гіз. 



— 13 — § 18, 19. 

Творительный единств. числа. 

Согласное скло¬ 
неніе. 

Склоненіе 
на і. 

е і 
Именительный, звательный и 
винительный средняго рода 
множеств, числа. 

а іа 

Родительный множ, числа. ит іит 

Къ согласному склоненію относятся имена съ основой1), оканчи¬ 
вающейся на согласный звукъ (согласныя основы), къ склоненію па 
г—имена с ь основой1), оканчивающейся на і(гласныя основы па і). 
Нѣкоторыя имена образуютъ: 

творит. един, числа па Ѳ, 
именит.у зват. и винит, сред¬ 
няго рода множ, числа па а, 

родит. множ, числа на ШШ» 
Такое склоненіе называется смѣшаннымъ. 
Окончанія остальныхъ падежей (кромѣ именительнаго единств, 

числа) у всѣхъ именъ третьяго склоненія одинаковы. 

A. Относительно склоненія существительныхз слѣдуетъ 19. 
замѣтить: 

1. Жеиіга на е, аі, аг относятся къ склоненію па і 
(-і, -іа, -іит). 
таге, тагіз п. море — аЫ. зіпд. таг і; ріпг. пот. тагісг, деп. тяг іит. См. § 21. 

2. Равносложныя на е-8 и І8, а также существительныя, 
имѣющія передъ окончаніемъ ^епеііѵі 8Іп§и1агід із двѣ или 
болѣе согласныхъ, относятся къ смѣшанному склоненію 
(-е, -а, -ішп). 
сіѵіз, сіѵіз гражданинъ — аЫ. зіпд. сіѵе/ ріиг. пот. сіѵез, деп. сіѵіит 1 

игЬз, игбіз Г. городъ , „ игЪс/ , „ игЬез, „ итЫит' см# § 22. 
оз, оюіз п. кость , я оззсу „ „ озз/', * оззішп] 

3. Прочія существительныя принадлежатъ къ согласному скло¬ 
ненію (-е, -а, -шп). 
гех, ге§із царь — аЫ. зіпд. ге^е/ ріиг. пот. ге^сз, деп. ге&мто і 0Мв 
потеп, потіпіз п. имя „ „ потіпе/ „ „ потігт, „ поттмж / § 20. 

B. Прилагательныя въ положительной степени идутъ 
по склоненію на і (-І, -Іа, -ІШП). 
__ (асег, Гогііз, іеііх; § 24). 

См. § 9. 



§ 20, 21. — 14 — 

Согласное склоненіе (-Ѳ, -а? -ШП). 

20. гех царь, осн. г&д- пбшёп п, имя, осн. потіѣ- 

Віпдиіагіз. 

N. Г. гех (изъ гёд-8) царь пбтёп имя 
Оеп. гё§-і« царя потіп-!$ имени 
Ваі. ге§-г царю потт-і имени 
Асе. г ед-ёт царя пошей имя 
АЫ. гед-ё царемъ пошіп-д именемъ. 

Ріигаііз. 
Ж Г. гед-ёз цари пошіп-а имена 
Оеп. гед-йт царей потіп-геш именъ 
Ваі. тщ-і-Ыіз царямъ потіп-і-Ь#$ именамъ 
Асе. тед-ез царей потіп-а имена 
АЫ. гед-і-ЬИз царями пошт-І'&ггв именами. 

Такъ склоняются: 

Іех, Ш§-із Г. законъ 
йоіог, бгіз ш. боль 
Ьошо, ІПІ8 человѣкъ 
Масебо, сёббпіз македонянинъ 

шііез, іііз воинъ 
ргіпсерз, іріз начальникъ 
дешіз, ёгіз п. родъ 
сариі, Шз п. голова и др. 

Склоненіе на і (-І, -Іа, -Іит). 

21. Изъ существительныхъ къ склоненію на і относится только 
пеиіга на 6, йі, йг. 

т&ге п. море, осн. тип- (см. § 9). 

Віпдиіагіз. Ріигаііз. 

N.V. тагЗ море тагіа моря 
Оеп. таг!$ моря таг Шт морей 
Ваі. таг! морю таг ІЪйз морямъ 
Асе. таг^ море тагіа моря 
АЫ. шаг! моремъ таг ІЪйз морями. 

Такъ склоняются: 

Ьазіііе, із п. копье ѵесіі^аі, Зііз п. подать 
апітаі, аііз п. животное саісаг, йгіз п. шпора и др. 

ИВ. Мазсиііпа на аі и аг (§еп. «Из, йгіз — съ краткимъ а) 
принадлежатъ къ согласному склоненію (§ 20): заі, заііз, т. 
соль, заіі, заіет, заіе; Саезаг, йгіз Цезарь, Саез&гі, Саезагет, 
Саез&ге; НаппіЪаі, Зііз Ганнибалъ, НагтіЪаІе. 
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Смѣшанное склоненіе (~в, -а, -ІШП), 

Къ смѣшанному склоненію относятся: 22. 

a) равносложныя на е-8 и І8. 

b) Существительныя, имѣющія передъ окончаніемъ ^епеііѵі 
біп^иіагіз гз двѣ или болѣе согласныхъ. 

сіѵіз, деп. сіѵіз гражданинъ игЪз, деп. гіѵЫз і. городъ. 

Віпдиіатіз. 
ЖѴ. сіѵіз гражданинъ игЬз городъ 
От. сіѵіз гражданина игЪіз города 
І)аі. сіѵі гражданину игЪі городу 
Асе. сіѵёт гражданина игЪйт городъ 
АЫ. сіѵё гражданиномъ 

Ріигаігз. 

игЪб городомъ* 

Ж. Г. СІ Ѵёз граждане игЪбв города 
От. сіт Шт гражданъ итЫітг городовъ 
Ваі. сі ѵіЫіз гражданамъ игЪі&йз городамъ 
Асе. СІУёз гражданъ игЬйв города 
АЫ. сі ѵіЫіз гражданами игЪібйв городами. 

Такъ склоняются: 

шіЪез, пиЪіз Г. облако пох, посйз Г. почь 
аѵіз, аѵіз Г. птица ішЬег, \тЬг\ъ т. дождь 
бепз, бегайз ш. зубъ бз, оззіз п. кость (озза, оззСшп) 
агз, аі**із Г. искусство Аірез, іит Г. Альпы и др. 

Особенности въ образованіи нѣкоторыхъ падежей. 

1. ІШ вм. ет въ винительномъ един, числа ) „ 23. 
. } имѣютъ: 
1 вм. е въ творительномъ един, числа ] 

a) равнослооюныя имена ргъпъ и городовъ на І81 ТіЪёгіз Тибръ, 
ТіЬёг-іт, ТіЪёг-і; Иеарбііз Неаполь, Неарбі-іт, Иеарбі-і и др. 

b) слова: вШз, рирріз, ідіггіз, ѵіз, 
ГеЪгіз и зѳсПгів. 

Слѣдовательно: віііпг, вііі; рирр/т, ртіррі/ 
іиггіт, іиггі; ѵіт, ѵі; 
ІеЪгімг, ГеЪг/; зесйг/т, зесиг/. 

Прнкічаніе. Ідпіз всегда имѣетъ і въ выраженіяхъ: Гетто і&підиѳ огнемъ 
и мечомъ (напр. ѵазіЯге опустошать); ад)иа еі і^пі іпіегсіісегѳ воспретить 
пользованіе водой и огнемъ, т.-е. изгнать. 



§ 23, 24. — 16 — 

2. ШИ вм. гит въ родительномъ мноиг. числа имѣютъ: 
раіег, таіег, Ггаіег, 
сапіз, іптёпіз, рагепіея. 

Слѣдовательно: раігши, таіггіт, ітъіѵит, 
солит, іиѵёпгст, рагепігіт. 

8. Въ винит. множ. ч. муж. и женск. рода отъ именъ, образующихъ родит, 
множ. ч. на іит, кромѣ обыкновеннаго окончанія, бываетъ болѣе древнее Із, 
напр. рагібз и рагііз, отпѳз и отпгз. 

4. Въ дат. ътворит. множ. ч. греческія слована та (деп. тйііз) имѣютъ 
і$ вм. іЬиз, напр. роёта (стихотвореніе, поэма)— роётіШз. 

Къ § 23, 1, 2. 

1. зіііз, із Г. жажда ГеЬгіз, із Г. лихорадка Ггаіег, ігіз братъ 
рирріз, із Г. корма зесПгіз, із Г. топоръ сапіз, із с. собака 
іиггіз, із Г. башня 2. раіег, ігіз отецъ іиѵёпіз, із юноша 
ѵіз, Г. сила (см. ниже от. 5) шаіег, ігіз мать рагепіез, іит т. родители. 

5. Неправильное склоненіе: 
ІиррШг (изъ Іоѵ-раіег), Іёѵіз, Іоѵі, Іоѵет, Іоѵе, ѵос. Іиррііег. 
8Ыех9 зёпіз старикъ, зепі, зепет, зепё/ зепез, зепмт, зетЪиз. 
Воз, Ьбтіз с. быкъ, корова; Ьоѵез, Ьоиш, ЪйЪиз. 
Ѵіз і. сила (деп. и сіаі. нѣтъ) ѵіт, ѵі; тігез, ѵігігеш, ѵігІЪиз. 
ѴйЗу ѵйзіз п. сосудъ, ѵазі, ѵазе; ѵаза, ѵазогит, тазІв. 
РІеЪз и рШез і. (зіпдиіаге іапіит, см. § 9, пр.), простой на¬ 

родъ, плебеи, деп. рІбЪів, рІбЪе/ или рІёЫ!), сіаі. рІеЫ, асе. ріе- 
Ьет, аЫ. ріеѣе. 

Прилагательныя третьяго склоненія. 

24. Прилагательныя третьяго склоненія въ полооюительной сте¬ 
пени идутъ по склоненію на і (-І5 -ІсЦ -іит). См. §§ 18,19. 

Склоненіе прилагательныхъ: 
трехъ окончаній*) двухъ окончаній*) одного окончанія*) 

асег остр ый 
іогі/е 

Г храбрый / счастливый 
асг із остр ая | храбрая Гбііх { счастливая 
асгѳ острое іогіе храброе 1 счастливое 

8іпди1агі$. 
т. Г. Т1. ш. и г. п. 

Ж У. асег йегіз асго Гогіе (е1іх(изъіе1іс-8) 

Оеп. асг із ібгі/в іеіісіе 
І)аі. асг/ ІогМ Іеіісі 
Асе. асгет асге ІЫіет Гогіе Геіісет п. іеііх 
АЫ. аегі Гогіі Геіісі 

і) і явилось вслѣдствіе сліянія изъ еі. См. § 39. 

*) См. § 43. 



17 — § 24-26. 

Ріигаііз. 

т. п (. п. 
N. V. Асе. асгеа аегіа 
Оеп. аегіит 
І)аі. АЫ. аШЬиа 

т и 1. п. 
Гогіез ГогНа 

Гог Пит 
ІогШгиз 

Геіісев «. Геіісіа 
ГеІІсІмт 
Геіісі&адв. 

Склоненіе сравнительной степени си. въ § 45, 

Особенности въ склоненіи прилагательныхъ. 

Согласному склоненію (-е, -а, -ШИ; § 18) слѣдуютъ: 26. 

a) Сравнительная степень, напр. 
таіог большій, больше—таібге, таібга, таібгит. 

Исключеніе. Ріигез (сотрійгез), ріига (сотріига), ріигігет. 
(сотріигіит). См. § 45. 

b) ѴеГиз, ёгія (одтго оконч.) старый, древній: ѵеіёге, ѵеіёга 
ѵеіёгат. 

c) Четыре прилагательныхъ одного окончанія, не имѣю¬ 
щихъ средняго рода множеств, числа: 

раирег, йітез, 
ргінсерз, рагіісерз. 

раирег, ёгіз бѣдный ргіпсерз, Іріз первый, главный 
сііѵез, іііз богатый рагіісерз, іріз участвующій. 

Слѣдов. раирёге, раирёгдоот; «Ііѵіішн; рагіісірс, рагіісі- 
р ит; ргіпсіре, ргіпсірши. 

Примѣчаніе. Отдѣльно слѣдуетъ замѣтить тетог, бгіз помпяіцій—ше- 
шбгі, тётйпіт; іпорз, брі$ неимущій, безпомощный — іпбрі, іпбрми» 
(среди, рода множеств, числа вти прилагательныя не имѣютъ). 

Причастія на апз и епз. 

Причастія (рагіісіріа) на Ш18 и 6118 склоняются какъ при- 26. 
лагательныя (§ 24),только въ творит, един, числа они имѣютъ е, 
если употребляются какъ существительныя или какъ собственныя 
причастія (какъ прилагательныя—творит, един, числа і), напр. 
баріепз (мудрый, ая, ое)—заріепЦ заріепішт, заріепііег; сит 

заріепіі уіго съ мудрымъ человѣкомъ, агсіепіі огаііопе пламенною 
В. НиквФоро». Дат. грамматика. % 
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рѣчью, но сшп варіепіе (съ мудрецомъ), сит аоіиіезсепіо 
(съ юношей). Іп ргаезепЦ регісйіо (въ настоящей опасности), 
но ргаезепіе тесіісо (аЫ. аЪз.‘) въ присутствіи врача; Та^иіпіо 
ге^папіе (аЫ. аЪз.1) въ царствованіе Таркввнія. 
КВ. Сбпііпепз (зс. іегга), пііз Г. материкъ, аЫ. сопііпепіі. 

Прилагательныя, обратившіяся въ существительныя. 

27. Существительныя, бывшія первоначально именами прилага¬ 
тельными, удерживаютъ склоненіе послѣднихъ; таковы: 

a) многія существ, нарицательныя, напр. ае^и51із (зс. 
Ьото) современникъ, ае^иаН, аедиаітт. Точно такъ же: 

аШпіз, із родственникъ паіаііз (зс. <ііез), із т. день ро¬ 
жденія. 

аппйііз (зс. ІіЪег), із т. лѣтопись (гігбтіз (зс. паѵіз), із і. трирема 
сопзиіагіз, із бывшій консулъ іатіііагіз, із другъ. 

Кромѣ того имена мѣсяцевъ на із и ег, напр. Аргіііз (зс. теп- 
біз), із т., БесетЬег, Ьгіз т. — АЫ. Арпіі, БесетЬгг. 

b) Имена народовъ (§епШіа) на аз, йііз и Із, ііі$, напр. 
(^иігіз (квиритъ, римскій гражданинъ), (^иігіМмт; 
8атпіз (самнитянинъ), батпіііадт, а также: 

орііпіаіез, іит аристократы 
репЗіез (зс. <іеі), іит домашніе боги. 

КВ. Имена на аз, йііз и із, іііз имѣютъ въ творит, един, числа 
е, если они обозначаютъ лица; напр. сит батпііе — съ сам- 
нитяниномъ, но іп Агріпаіі (зс. Гипсіо) въ Арпинскомъ помѣстьи; 
іп а^го Сазіпаіі. 

Прикічавіо. Прилагательныя, которыя сдѣлались собственными име¬ 
нами, имѣютъ въ творит, е, напр. Сеіег, Сеіёге; Рейх, Ре II се; Іиѵепаіія 
(Ювеналъ), ІиѵевШе и т. д. 

Родъ именъ третьяго снлоненія. 

28. I* Мазсиііпа. 

Главное правило. Мазсиііпа суть имена: 

на О, ОГ, 08, е-г 

п неравносложныя*) на 0-8. 

<) См. $ 133. 

*) 9». | 47, 
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Исключенія; 

1) на о: 
(етігііпа— а) саго, сатіа мясо; 

Ь) слова на йо, §о, іо, напр. 
сопзйеШйо, Іпіз Г. привычка, огі§о,іш8 С. происхожденіе, Ібціо, Опія Г. легіонъ1). 

Остаются по главному правилу тазсиііпа: 

огйо и ри&іо. 
о г Йо, Іпіз т. рядъ ридіо, опіз ш. кинжалъ. 

2) на ОГ: 
(етіпіпит — агЬог, бгіз дерево; 
пеиіга — тагтог и сбг. 

тагтог, бгіз п. мраморъ; 
сбг, соггёіз п. сердце. 

3) на 08: 
('етіпіпит — йбв, сібііз приданое; 
пеиіга — бе, бгіз ротъ, уста, 

бз, о««із, кость (озза, оззіит). 

4) на ег: 
пеиіга —Нет у ѵбг, сабаѵег. 

ііег, іііпёгіз п. путь сайаѵег, бгіз п. трупъ, 
ѵбг, ѵбгіз п. весна 

5) неравносложныя на в85 
(етгпіпа— 4шев, тегсев и ве§ев; 
пеиігит — аев. 

циіез, ёііз Г. покой, отдыхъ аѳз, аегіз п. мѣдь; аез аіібпаш 
тегсез, ёсііз I. награда долги (зіпдиіаге іапіит, 
зе§ез, ёііз Г. посѣвъ, нива § 9, пр.). 

II. Рѳтіпіпа. 

Главное правило. Ретіпіпа суть имена: 

на а8, І8, айв, X, 

на в съ предшествующей согласной 
и равное ложныя*) на е-8. 

*) Легіонъ—отрядъ римскаго воЗска (отъ 3000—3600 человѣкъ), состоявши изъ 
10 когортъ. Когорта раздѣлялась на 3 манипула, въ каждомъ манипулѣ 
было по 2 ц е н т у р і и (по 50—60 чел.). 

*) См. § 17, 

Г 

29. 



§ 29, 30. — 20 — 

Исключенія: 

1) на а»: 
тазсиііпит— аз, аззіз ассъ (римская монета); 

пеиігцт — у аз, ѵазіз (ріиг. ѵаза, гшогшп, ѵазіь) сосудъ. 

2) на І8: 

тазсиііпа— имена на сіз, піз, §иіз, а также 
соНіз, Іаріз, риіуіз, 

огЬіз, тепзіз. 

Іазсіз, І8 ш. связка (прутьевъ) 

різсгз, із ш. рыба 
ашш$, із ш. рѣка 
сгітз, із ш. волосъ 
Йпіз, із т. конецъ 
І%ПІ8, ІЗ, Ш. ОГОНЛ 

ратз, із т. хлѣбъ 
сітз, сіпёгіз т. пепелъ 

ивдигз, із т. ноготь 
запдиі§, зап^иіпіз ш. кровь 
соНіз, із ш. холмъ 
Іаріз, біз т. камень 
риіѵіз, ёгіз т. пыль 
огЬіз, із т. кругъ 
шепзіз, із т. мѣсяцъ. 

3) на Х2 

тазсиііпа— сойех, уегіех, §гех. 

сойех, Ісіз ш. книга, ѵѳгіех, Ісіз т. вершина, §гех, §гё§із ш. стадо 

4) на 8 съ предшествующей согласной: 

тазсиііпа— шопз, ропз, іопз и йепз. 
шопз, топііз т. гора іопз, Гопііз ш. источникъ 
ропз, ропііз т. мостъ бепз, бепііз т. зубъ. 

Примѣчаніе. Слова, бывшія первоначально именами прилагательными 
или причастіями, принимаютъ родъ подразумѣваемаго существительнаго 
напр. аппаігз (зс. ПЬег), із т. лѣтопись; паіаііз (зс. (Иез), із т. день ро¬ 
жденія, а также названія мѣсяцевъ, напр. АргІІіз (зс. тепзіз), (іиіпШіз 
(=Іи1іпз)1); огіепз (зс. зоі; см. § 30), епііз т. востокъ; оссісіепз (зс. зоі), 
епііз ш. западъ. 

III. Кеиіга. 

30, Главное правило. Неиіга суть имена: 

на е, 1, теп, та, 
на аг, ИГ, Ц8 (деп. бгіз, ёгіз, йгіз). 

і сариі, саргЯіз голова 
Кромѣ того пеиіга: I 1ас>1ас<іа молоко, 

*) См. прилож. Ш, 



— 21 — § 30, 31. 

Исключенія: 

1) на 1: 

тазсиііпа— заі, заііз соль; 

Ббі, 80ІІ8 солнце. 
2) на 118: 

/етіпгпа— имена, имѣющія въ родит, един, числа 
ййів и й1І8, а также 
ресиз, рёсйсйзи іеііиз, Іеіійт. 

раіиз, йсііз I. болото ѵігіиз, Шіз Г. добродѣтель 
заіиз, йііз Г. спасеніе Іеііиз, йгіз і. земля 
зегѵііиз, йііз Г. рабство ресиз, йсііз и голова мелкаго 

скота, овца. 
(ресиз, огі8, п. мелкій скотъ, овцы). 

Примѣчаніе. Названія животныхъ, имѣющія окончанія средняго рода, 
бываютъ тазсиііпа, напр. шйз, тйгіз ш. мышь (деп. ріиг. тигшт), Іериз, 
бгіз т. заяцъ, ѵиііиг, йгіз т. коршунъ. 

8йз, зиіз свинья—обыкновенно 1'шіпіпит, 

Четвертое склоненіе. 

(Склоненіе на гі9 см. § 38 и слѣд.). 

Къ четвертому склоненію принадлежатъ 

віпдиіаггз. 

N.1^. Ггисѣйз 
Оеп. Ггисіш* 

Ваі. Ігисіш 
Лее. ітисШт 
АЫ. ітисШ 

2Я.Ѵ. ГгисШз 
Оеп. іѵпеіиит 
Ваі. Ггис1г6ге« 

Асе. ІгисШа 
АЫ. іѵмеііЬііз 

Особенности: 

1) ігіЬиз і. триба 

плодъ сонш 
плода согішз 
плоду ссспгё 
плодъ сошгё 
плодомъ согпгё 

РІтаНз. 

плоды сотпиа 
плодовъ согпгшяг 
плодамъ сот гЬиз 
плоды согпгіа 
плодами сот гЬиз 

тазсиііпа на 119 
пеиіга на 11. 

рогъ 
рога 
рогу 
рогъ 
рогомъ. 

рога 
роговъ 
рогамъ 
рога 
рогами. 

х) — йаі. и аЫ. ріиг. ігіЪ&Ъиз 

1) Триба — часть, подраздѣленіе римскаго народа. 



§ 31—33. — 22 — 

2) Дбпшз, из Г. домъ образуетъ по второму склоненію: 

аЫ. зіпд. Дот о 
асе. ріиг. Дотов (иногда Дотггв). 

Кош. Ѵос. Оеп. Ваі. Асе. АЫ. 
8іпд. Дот из Дотм$ Дот из Дотйі Дотйт Доте 
Ріиг. Дотмз Дотмз Дотйит дотгЪиз Дотов (иногда Доітез) ДотТ&из 

Кромѣ того слѣдуетъ замѣтить, что на вопросъ гдѣ? гово¬ 

рятъ Доті дома, — откуда? Дот о изъ дому, — куда? Дот иш 
(Дотов) домой. 

3. Ваі. 8ІпдиІ. иногда имѣетъ и въ муж. родѣ окончаніе а вм. иі, напр. 
ехегсіШ войску. 

Родъ именъ четвертаго склоненія. 

00 тж ( на 118 — тазсиііпа 
о4. Главное правило. Имена < „ . 

1 на 11- пеиіга. 

Исключеніе. Гетішпа на 118! 

Дошив, тапив, ІДиз, 

(гіЬиз, рогйсиз. 

татіз, из Г. рука; отрядъ ІДиз, Ыииш Г. Иди—13 (или 15) число мѣсяца *) 
ІгіЪиз, из Г. триба рогіісиз, из Г. портикъ, галлерея. 

Пятое склоненіе. 
(Склоненіе на е, см. § 38 и слѣд.). 

33. Къ пятому склоненію принадлежатъ {'етіпіпа на в-8; тазсиііпа 
только Діез день и тѳгіДіѳз полдень. 

Зіпдиіагіз. Ріигаііз. 
И.Ѵ. Тб8 вещь тез вещи 
Оеп. тёі вещи тегшп вещей 
Ваі. тёі вещи г еЪия вещамъ 
Лее. хёш вещь тев вещи 
АЫ. те вещью теЬіія вещами. 

е въ родит, и дат. един, числа бываетъ долгое послѣ іУ краткое 
послѣ согласнаго звука: Дій, но ІіДДі (ГіДез вѣрность). 

Полное множественное число имѣютъ только гез и Діез. 
N. V. Оеп. Ваі. Асе. АЫ. 

8іпд. Діез Дібі Діёі Діет Діе 
Ріиг. Діез Діёгит ДібЬиз Діез ДібЬиз. 

д) См. прилож. III. 



— 28 — § 33-3$. 

Изъ прочихъ именъ пятаго склон, лишь немногія употребляются 

во множеств, числѣ, притомъ только въ падежахъ, оканчиваю¬ 

щихся на е$, напр. врез, вреі надежда, во множ, числѣ только 

пот. (уос.) и асе. зрез. 

Примѣчаніе. Біѳз бываетъ іешіпіпит, когда слово день употребляется 
въ значеніи срокъ, время; (Лея сопзіііаіа, (іісіа <ііез— опредѣленный, 
назначенный день, срокъ; но (ііез Гезіиз (праздничный день), сііѳ ргіто, 
аіібго, іегііо, ргохіто и т. д. 

Неправильности въ склоненіи существительныхъ *), 
БеГесПга сазіЬиз. 

Ьеіесііѵа сазіЬиз называются имена, имѣющія не всѣ падежи. 34 
[орз] ^еп. дріз, Л помощь, орет2), оре; орез средства, богатство, могущество, 

оршп, орІЪиз. 
ѵіз, см. § 23. 
[Ггих] &еп. 1гидіз Г. плодъ, Гги^егп, Гги^е; Гги^ез, ит, ІЪиз. 
[сіісіо] §еп. йісіопгв Г. біеіопі, бісШпет, біеіопе власть, господство8). 
ітрёіиз, из, ит, и, нападеніе4); ітрёШз (пот, и асе. ріиг.). 
Тогз, Г. случай; аЫ. Гогіѳ случайно. 
Только въ одномъ падежѣ встрѣчаются: 
теа (іиа, зиа, позігй, ѵезіга) зропіе добровольно. л 
пйіи ^гапбів, таіог, тахітиз, тіпог, тіпітиз пожилой I только въ ѳтихг 

(въ лѣтахъ), старшій, самый старшій, младшій, самый | выраженіяхъ, 
младшій. ) 

Многія отглагольныя существительныя(зиЬзіапііѵаѵегЬаІіа) IVсклоненія 
употребляются только въ творит, един, числа, напр. іиззи рорйіі по повелѣнію 
народа, іпіиззи Саез&гіз безъ приказанія Цезаря, го§аіи шео по моей просьбѣ 
и пр. 

ІпбесІіпаЪіІіа (несклоняемыя), 35 

Газ естественное право \ 
пеГаз беззаконіе, грѣхъ I 
іпвіаг подобіе (іпзіаг тигі | пот' И асСѣ 8Іп&* 

на подобіе стѣны). ) 
тапе утро; ргіто тапе раннимъ утромъ, рано утромъ, 
ропсіо фунтъ (собств. по вѣсу, вѣсомъ); ігіа ропйо три фунта, аигірошіо 

ѵщіпіі 20 фунтовъ золота (но ропсіиз, бгіз, п. тяжесть). 

Примѣчаніе. Есть также несклоняемыя ' прилагательныя: Гги^і честный, 
пѳяиат негодный (§ 47); Іоі столько, такъ много, ^иоі сколько, аГйріоі нѣ¬ 
сколько (іоі, ^ио^ и аіщиоі соединяются только съ существительными, по¬ 
ставленными во множ, числѣ, напр. іоі. тіИіея столько солдатъ); см. § 61. 

Относительно числительныхъ см. §§ 52,2. 

*) Относительно &е/'есііѵа питего см. § 9, прим. 
8) Орет Геггѳ зосііз (<1аі.) подавать помощь, помогать союзникамъ. 
8) Теггат впае сИсібпіз Гасбгѳ подчинять себѣ страну; іп ёісібпѳш рорйіі Нотапі 

Тепігѳ покориться римскому народу. 
4) Ітрбішп Гасёгѳ іп Ъовіет дѣлать нападеніе, нападать на непріятеля. 



§ 36, 37, 24 — 

Склоненіе гречеснихъ словъ. 
Й6# I. Предварительныя замѣчанія. 

1. Произношеніе словъ, взятыхъ съ греческаго языка, немногимъ отли¬ 
чается отъ латинскаго произношенія, а именно і никогда не произносится какъ 
І, іі никогда не произносится какъ ци (срв. § 2, 6). 

2. Удареніе всегда ставится согласно съ правилами латинскаго языкам 
Аіехапбег, бгі САЫІаѵддод), Рёгісіез, із (і) (ПедіхЩя) (см. §§ 3, пр.; 4, пр. 2). 

3. Родъ остается тотъ же, что и въ греческомъ языкѣ, напр. 
сошёіез, ае т. комета ігіриз, бсііз ш. треножникъ 
сііаіесідіз Г. діалектъ рёіа^из, і п. море 
рага^гарЬиз, і Г. параграфъ. абатаз, апііз, т. сталь. 

ЬеіЬе і. Лета, 8іух, у&із і. Стиксъ, Заіатіз, Іпіз Г., ВаЪуІоп, опіз Г., Ьасебае- 
топ, бпіз МагаШоп, Опіз т., ЗеІІпиз, ипііз Г. и др. 

4. Относительно склоненія нужно замѣтить, что греческія слова въ боль¬ 
шинствѣ случаевъ въ классической прозѣ принимаютъ латинскія окончанія; 
почти всегда слѣдуютъ этому правилу Уетітпа I склоненія: ЪіЫіоіІіёса, Ііёіепа 
(Елена), №бЪа и др. 

37о II. Особенности въ склоненіи греческихъ словъ: 
Шт. Ѵос. Осп. І)аІ. Асе. АЫ. 

I склон, тазе, на аз: РуШа^бгаз а ае ае аш а 
» » ёз: АпсЫзсз а ае ае ат а 

II склон, тазсиі. „ еиз: ОгрЬеиз 
/—ч 

ей ёі ёО ёит ёо 
Ш склон, (етт. „ б: Бібо (Дидона) б йз б о 0 

(а также Бібо, 
Бібопіз и т. д.) 

равносложныя наіз: Ьазіз (основаніе) і із і іт і 
(но іугаппіз 1СІІЗ сіі (ІСШ бе) 

совете, имена на ез, &еп. із: Рёгісіез ез(ё) І8(І) I ет(ён) ѳ 
Къ послѣдней группѣ относятся многія собственныя имена, которыя въ гре¬ 

ческомъ языкѣ идутъ по первому склоненію (напр. АІсіЪіабез, АсзсЫпез, АгізІІбез, 
Хегхез и др.), а также АсЫНёз и Шхёз. 

Объ отдѣльныхъ падежахъ слѣдуетъ замѣтить: 
1. Шт. зіпд. Греческія собственныя имена лицъу имѣющія въ копцѣ основы 

он, би (фѵ9 оѵ), большею частью отбрасываютъ п въ именительномъ: Ріаіо, 
опіз, Анатолию, опіз, но ХёпбрЬоп, опііз; МагМюп, Опіз и др. 

2. Ѵос. зіпд. Собственныя имена на аз, апііз имѣютъ: а: Аііаз, Аііапііз, 
у. АІІа. 

3. Асе. зіпд. Греческое окончаніе а встрѣчается въ немногихъ словахъ, напр. 
Заіатіпо, Ьасесіаетбпа на ряду съ Заіатіпеги, Ьасебаетбпеэд; всегда имѣютъ 
а: аёг и аеШег — аѳга, аеШёга1). 

4. Оеп. ріиг. Въ заглавіяхъ книгъ удерживается греческое окончаніе роди¬ 
тельнаго множ, числа, напр. МеІатогрЬбзёоп (ІіЬгі XV) = Метауодфббеьѵ, 
ВисоИсоп (ІіЬег). 

5. Ваі. и аЫ. ріиг. Кеиіга на та, таігз имѣютъ із вм. іЪиз: роёша, баі. 
в аЫ. ріиг. роётШв; аепі^та (загадка), аепі^таМв. 

6. Асе. ріиг. Вмѣсто окончанія ез встрѣчается аз, напр. АеіЫбраз, Агсабав. 

і) Аёг, іёгіз т. нижній слой воздуха, воздухъ, атмосфера, аеіѣег ёгіз, т* 

ворхнін слон воздуха, эѳиръ (у поэтовъ также небесное пространство, небо)* 



— 25 - $ 88, 39. 

Прибавленіе къ ученію о склоненіяхъ. 
По характеру основы1) различаютъ: 

A. Гласныя основы: 

1) на а—I склон, (тепза-) 
2) * е—V , (ге-) 
3) п о—И я (Ъогіо-у Ъеііо-) 
4) „ и: 

a) лшогосложныя основы —IV склон. (?гисіи-); 
b) односложныя основы — III склон, (только двѣ основы дги- и $и-). 

б) на і — III склон. (тагі-% сіѵі-, Гасііі-). 

B. Согласныя основы — II і склон. (г ед-, ѵігіиі-). 

Примѣчаніе. Основы зи- и дги- (зиз, зиіз [обыкновенно Гешіпіпит] свинья; 
^піз, §;гиіз с. журавль) въ образованіи падежей слѣдуютъ согласнымъ осно¬ 
вамъ. 

Зіп&иіагіз. 

1. N0111. 8ІП{*. имѣетъ окончаніе в: йіе-в, зегѵо-8, ГгисІи-8, игЬ-з, сіѵі-з. Ха- 39. 
рактеръ основы о переходитъ въ щ однако долгое время удерживалось иоз и 
ѵоз (вмѣсто позднѣйшихъ ииз и ѵиз): Ьогіи-з, зегѵо-з, агйио-з, ае^ио-8. Основы 
ва го во II склон, большею частью отбрасываютъ з; если при этомъ передъ г 
стоитъ согласный звукъ, то вставляется ё: ршзг-, ѵіг-; а§г- въ пот.ъ ѵос. — щег. 

Основы на а не принимаютъ 8; относительно основъ въ III склон, сравн* § 42. 

2. Оеп. біп^. имѣетъ 1з и і: ге^-із (такъ же и гласи, основы на І: таге — 
тагіз). Конечный гласный звукъ основы обыкновенно сливается съ із (і): 

а-і (поэт. аигаі)=ас. 
о-і=І: ЬогІІ; и-із = йз: ГгисШз. 
б-і: йіб-і, иногда также= б (асіё) или I (ігіЪапиз рІеЫ). 

Примѣчаніе 1. Первоначально основы на а имѣли въ §еп. зіп^. Й8. 
См. § 11, пр. 2. 

3. Баі. зіп^. имѣетъ I: ге^-і, йіб-і, Ггисіи-і (но также и ГгисШ, постоянно 
это бываетъ въ среднемъ родѣ: §епп). Часто г сливается съ характеромъ 
основы: а-і = ае: шепзае; о-і=0: ЬогіО; М=І: тагі. 

х) Характеромъ основы называется послѣдній гласный или согласный ввукъ 
основы. 



— 26 — § 39, 46. 
4. Асо. вІп{$. имѣетъ ш: тепза-т, <Ііе-т, Ъогіи-т, (зегѵо-т, апіио-т; срвя. 

§ 39, 1), Ггисіи-т, рпррі-т. Въ согласныхъ основахъ вставляется і: ге^-ѳ-ш; 
этому образованію слѣдуетъ также ббльшая часть основъ на •: сіѵі—сіѵет, 

ГасШ- — &сі1ет. 

5. АЫ. 8іпд. имѣетъ (і. Это й въ классической латыни исчезло: тепз5-<і » 
тепза, ЪогШ-сІ = ЪогШ, ГгисШ-<1 = ГгисШ, тагі-б = тагі. У согласныхъ основъ 
форма на е есть первоначальный сазиз іпзіг'итепіаііз. Относительно колебанія 
между этими основами и основ, на і сравн. § 23. 

Примѣчаніе 2. Сазиз ІосаНѵиз (мѣстный падежъ [на вопросъ: гдѣ?\ съ окон¬ 
чаніемъ I) удержался только въ немногихъ случаяхъ, напр. <1оті, гигі, ЬитІ. 
См. § 155. 

Ріигаііз. 

40. 1. N010.(706.) ріиг. имѣетъ двоякое окончаніе: 

і для основъ на а и о: шепза-і — тепзае, Ьогіо-І = ЬогІІ. 

С8 для прочихъ основъ: ге^-із; (ііѳ-ез = (іібз, Ггисіи-ез = ГгисШз. Имени¬ 
тельный у гласныхъ основъ на і представляетъ форму аналогизирован- 
ную: Гасіібз. 

2. Оеп. ріпг. тоже имѣетъ двоякое окончаніе: 

гйт для основъ на а, е, о: тепза-гит, Шё-гит, ЬогЮ-гит. 

йт для прочихъ основъ: Ггисіи-ит, гѳ^-ит, Гасііі-ит. Относительно основъ 
на о съ &еп. на ит см. § 14, 4, относительно колебанія въ 3-мъ скло¬ 
неніи — § 23. 

Примѣчаніе. Первоначально родительный падежъ мн. ч. во 2 склон, окан¬ 
чивался на от, которое образовалось отъ сліянія характера основы 6 
съ окончаніемъ род. пад. мн. ч. от (напр. едпот, біѵот). Однако, довольно 
рано окончаніе от перешло въ ит (напр. зосіит, §;еп. ріиг.). Со времени 
пуническихъ войнъ это ит вытѣсняется формою на 0-гит. 

3. Баі. и АЫ. ріиг. имѣютъ: 

18 для основъ на а и о: тепза-із = тепзіз, Ьогіо-із = ЬогіТз. 
Ъпз для прочихъ основъ: біѳ-Ьиз, ГасШ-Ьиз, ігіЬй-Ьиз (такъ же йей-Ъиа, 
Шій-Ьиз). 

Согласныя основы по аналогіи имѣютъ Мшз основъ на г: гед-і-Ьиз. По 
той же аналогіи у большей части основъ на и вм. и явилось і: 
Гпісігі-Ьпз. 

4. Асе. ріпг. первоначально прибавлялъ з къ формѣ асе. зіп§.; вслѣдствіе 
выпаденія т явилось замѣнительноѳ растяженіе: тепзаш-з = тепзйз; біет-з =* 
біёз; Ьогіот-з = ЬогіОз; Ггисіит-з Ггисіиз; гѳ^ет-з - ге&бз; іиггіт-з * іштіз. 
Однако это іа въ основахъ на і большею частію вытѣснено окончаніемъ асе. 
согласныхъ основъ — ёз; кромѣ того см. § 23, 3. 
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— 27 — § 41, 42. 

Особенности средняго рода. 

1. N0111., ѵос. и асе. віп^. образуются безъ окончанія. Основы на о при- 41* 
нимаютъ т винительнаго падежа: Ье11и-т; у прилагательныхъ одного окон¬ 
чанія въ III склоненіи пеиігит замѣняется формами тазе. и Гетіп.: (еііх. 

2. N0111., тос. и асе. ріпг. имѣютъ окончаніе &: шагі-й, ГасШ-й, согсі-й, 
Ье11-&. 

Образованіе именительнаго падежа въ III склоненіи. 
--42. 

Мазсиііпа и Гетіпіпа образуютъ потіпаі. 
чрезъ присоединеніе къ основѣ в; въ нѣкоторыхъ N ѳ и іга образуютъ 

случаяхъ потіпаі. не имѣетъ ѳтого в. -потт. безъ в (§41). 

т съ в. только Ыетз, Ьіет-із 
1 безъ в. зоі, зоі-із; ШпшЬаІ теі, теіі-із; Гѳі, Геіі-іэ 

НаппіШ-із 
п безъ в (кромѣ зап^иіз 

зап-^штз). 
1) п отпадаетъ въ пот., 

который оканчивается 
на б; деп. оканчи¬ 
вается на: 

бпіз зегтО, зѳгтбп-із; Іе^іо, 
ІедіОп-із 

тіз (такъ образуютъ Іюню, Ьопип-із, ѵіг^о, 
Ьото, пето, Ароііо, ѵіг&Іп-із (саго, саг- 
іигЪо и ббльшая часть піз) 
именъ на <іо и $о). 

спіз только Апіо, Апіѳп-із сагтеп, сагтіп-із 
2) Основы на ёп, деп. ііЬісеп, ііЫсіп-із 
тіз. 

3) Основы на ёп. гёпез, гёпіит. 

г безъ 8. Саезаг, Саез&гіз; раг, Основы на ег, ог, иг, 
Основы на аг, ег, ог, раг-із; раззег, раз- аг: 

иг. зёг-із; <1о1бг ,<1оІ0г-і8; сайаѵег, сабаѵёг-із; ѵёг, 
уиііиг, ѵиіійг-із; Шг, ѵёг-із; тагтбг, таг- 
Гйг-із тбг-із; Гиі^иг, Гиі- 

^йг-із; І5г, Іагг-із 
Въ именахъ на іег е раіег, раіг-із 

сохраняется только 
въ пот. зіпд. и ѵос. 
8ІП2. 



§ 42 28 

8 безъ 8 (слѣдуетъ отличать отъ 8, составляющаго характеръ осн.). 
Характеръ основы 8 большею частію переходитъ въ г, но въ пот. и ѵос. 

зіп§. это а обыкновенно удерживается; ей о передъ характ. осн. 8 въ пот. 
віп§. большею частію переходитъ въ и. 
Основы на ая таз, тагіз Основы на 09, е9, из: 

ез риіѵіз, риіѵёг-із; Се- согриз, согрбг-із; го- 
гёз, Сегёг-із; ѵеіиз, Ъиг, гоЬбг-із; депиз, 
ѵеіёг-із ^епёг-із; сгйз, сгйг-із 

09 Яоз, Йог-із; ІаЪог, 1а- 
Ьог-із; Іериз, Іербг-із 

из тйз, тйг-із 
Вездѣ удерживаютъ 8: аз, азз-із ѵаз, ѵаз-із; бз, озз-із 

ф съ 8 
ев 8 со звукомъ К даетъ зіір8,8іір-із;игЬз,игЬ-із; 
8 х, звукъ Т * передъ э гех, ге^-із; Геііх, Ге- сбг, С0Г(1-ІЗ 

выпадаетъ. ІШсный Пс-із; Іаиз, Іаисі-із; Іас, Іасі-із 
звукъ і въ послѣднемъ Ьегёз, Ъегёсі-із 
слогѣ основы часто ргіпсерз, ргіпсір-із; сариі,саріі-із (сообраз¬ 
переходитъ въ е въ зирріех, зиррИс-із; но съ этимъ апсѳрз, 
пот. зіп§. (пох, посі-із) апсіріі-із, ргаѳеерз, 

ргаесіріі-із) 
При. №х, піѵіз и Ъоз, оЬзез, оЬзИ-із; Іітез, аепі^та, аеш^т&І-із 

Ьоѵіз имѣютъ основы 
підгЪоѵ-. 

Іітіі-із 

и СЪ 8 только зйз, зи-із; ^гйз, 
§ги-із 

1 СЪ 8 сіѵіз, осн. сіѵі- і переходитъ въ пот. 
Характеръ основы $ ѵіііз, осн. УІІІ- зіп§. въ е; послѣ 1 
въ пот. 8іп§. многихъ паЬез, осн. пиЬі- и г въ многосложн. 
Гет. переходитъ въ е. основахъ это і боль¬ 

шею частію отпа¬ 
даетъ. 

Многія прилагатель¬ асег, осн. аегі- (Гет. таге, осн. тагі- 
ныя съ осн. гг отбра¬ аегіз) сиЫІе, осн. сиЫІі- 
сываютъ гз въ пот. саісаг, осн. саісагі- 
зіпд. тазе. (§ 43, 1); ітЬег, осн. ітЪгі- апітаі, осн. апітаіі- 
то же самое бываетъ Гасііѳ, осн. ГасШ- 
въ ітЬег, Ипіег, иіег, 
ѵепіѳг. 

асгѳ, осн. аегі-. 



В. Объ имени прилагательномъ. 

Родъ. 

1. Прилагательныя трехъ окончаній имѣютъ для каждаго рода 43. 

особую Форму. Сюда относятся: 

a) прилагательныя на 118, а, 11Ш \ . .. 

b) прилагательныя на вГ, а, ШП ) ° 

c) девять прилагательныхъ на вГ, І8, Ѳ (склон. — въ § 24); 

е передъ г принадлежитъ къ основѣ только въ сеіег, въ 
остальныхъ прилагательныхъ е передъ г является встав¬ 

нымъ звукомъ и бываетъ только въ именит, (зват.) 

един, числа муж. рода: 

асег, аспз, асге 
бійсег, ёіасгіз, йіасге 
сбІёЬег, сёіёбгіз, сёІёЪге 
сеіег, сёіёгіз, сёіёге 
ециозіег, е^ие8і;^і8, едиезіге 
рейезіег, ресіезітіз, ресіезіге 
раіияіег, раіизігіз, раіизіге 
наШЬег, 8а1йЬгІ8, заІиЪге 
тбійсег, ѵбійсгіб, ѵбійсге 

острый 
бодрый 
часто посѣщаемый, знаменитый 
быстрый 
всадническій*) 
пѣшій2) 

болотистый 
цѣлебный 
крылатый. 

2. Прилагательныя двухъ окончаній имѣютъ одну общую Форму 
для мужескаго и женскаго рода и особую для средняго рода. 
Сюда относятся: 

a) прилагательныя на І8, О | принадлежатъ къ 
г > третьему склоненію 

b) сравнительная степень на ОГ,118 ] (§§ 24, 45). 

3. Прилагательныя одного окончанія имѣютъ одну Форму для 
всѣхъ трехъ родовъ; только средній родъ различается въ ви¬ 

нительномъ едті. числа (сходенъ съ именительнымъ) и въ име¬ 

нительномъ, звательномъ и винительномъ множ. числа (оканчи¬ 

вается на га, только теіия имѣетъ ѵеіёгаЛ Всѣ прилагательныя 
одного окончанія относятся къ третьему склоненію (см. § 24), 

напр. Геііх, раирег, ѵеіиз, тетог и проч. 

*) Ог<1о едисзіег всадническое сословіе. — Ргосіішп е^ие8іго кавалс|) 
сраженіе. 

*) Соріае ресіезігез пѣхота, сухопутныя вонска? 



§ 44, 45. - 30 - 

Степени сравненія. 

44. Въ латинскомъ языкѣ, какъ и въ русскомъ, три степени 
сравненія (^гайиз сотрагаіібпіз): 
положительная сравнительная превосходная 
(розіііѵиз) (сотрагайѵиз) (зирегіайѵиз) 
аііиз высокій аіііог болѣе высокій, аШззштз самый вы- 

выше сокій, высочайшій. 

Сравнительная и превосходная степени образуются изъ поло¬ 

жительной черезъ перемѣну окончанія депеігѵг і или із на 
іог, іпз (деп. огів для всѣхъ родовъ) для сравнительной степени 
іззітпз, а, шп для превосходной степени. 

І0П§118 ДЛИННЫЙ ІОП^-ІОГ, І0П§-ІП8 І0П§-І88ІПШ8 

(Іиісіз сладкій <1и1с-іог, Йиіс-іиз Йи1с-І88іти8 

іепиіз тонкій іепи-іог, іепи-іиз іепи-І88Іти8 

иііііз полезный иііі-іог, иШ-іпз иШ-І88ітп8 

і*е1іх счастливый іеііс-іог, іеііс-іпз Геііс-іззіпшз 

Точно такъ жѳ и причастія (рагіісіріа): 
е^епз нуждающійся е^епііог е^епііззЪтиз 
босіиз ученый восііог босііззЬпиз 

Пртгёчаніѳ. Русскимъ союзамъ нежели, чѣмъ (при сравнительной степени) 
въ латинскомъ языкѣ соотвѣтствуетъ союзъ диат. Вмѣсто диат съ имени¬ 
тельнымъ или винительнымъ падежомъ по-латыни можетъ быть поста¬ 
вленъ творительный падежъ, между тѣмъ какъ по-русски, въ случаѣ 
опущенія союзовъ нежели, чѣмъ, ставится родительный падежъ, напр.: 

е^ш18 иііііог езі, диат сапіз, или едшіз иііііог езі сапе 
лошадь полезнѣе, иеоісели собака, или лошадь полезнѣе собаш. 

При превосходной степени русскій родительный падежъ съ предло¬ 
гомъ ивъ выражается по-латыни родительнымъ падежомъ, напр. Гогііззшіиз 
отпіит тШит храбрѣйшій изъ всѣхъ воиновъ. 

45. Сравнительная степень склоняется по согласному склоненію 

(-е, -а, -шп; §§ 18, 25). 

Згпдиіагіз. РІигаШ. 
т. и Г. п. т. в і. п. 

Жот. Ѵос. аіііог аіііиз аііібгез аііібга 
Оеп. аііібгіз аііібпті 
Раі. аііібгі аІііогіЪиз 
Асе. аііібгет аіііиз аііібгез аііібга 
АЫ. аШбге аІііогіЪиз. 

Исключеніе. Ріигез больше, большее количество (сотрійгез 
многіе, нѣкоторые), ріига (сошрійга)—деп. ріигімт (сотріц- 

Уіит); см. § 47. 



— 31 - § 46. 

Особенности въ образованіи степеней сравненія. 

1. Прилагательныя на ©г образуютъ превосходную степень 46. 

на еітіиш8 (изъ ег-згтиз): 

1іЬег свободный ИЪегіог ПЬег-гітиз 
риІсЪег красивый риІсЬгіог риІсЬег-гітиз 
сеіёѣег часто посѣщаемый сеІеЬгіог сеІеЪег-гіітіз 
раирег бѣдный раирегіог тр&иірег-гіпшз 

такъ же ѵеіиз (осн. ѵеіег-') старый <ѵеіизігогу ѵеіег-гітиз. 

2. Пять прилагательныхъ на ІІІ8 образуютъ превосходную 
степень на іШшив (изъ й-зітиз): 

ГасШв* ДіГЯсіІіз, 
8ІП1ІІІЗ, ЙІ88ІШІІІ8 

И ІШШІІІ8. 

Слѣдов. іасіііз, Гасіііог, ѢЫШтиз/ зітіііз, зітіііог, вітіШтиз 
и т. д. 

ГасПіз, е легкій (ІіШсіІіз, ѳ трудный 
бітіііз, ѳ похожій сііззітіііз, е непохожій 

Ьштііз, ѳ низкій. 

3. Прилагательныя на ДІсиз, Йсиз, ѵбіиз образуютъ сравни¬ 
тельную и превосходную степень на епііог, ѳпНззіпшз (какъ 
будто бы они оканчивались на йісепз} /гсепз, ѵоіепз): 

твІЫісиз злорѣчивый таІеаісепНог шоІеаісепНззІтиз 
ша§пі/Ісиз великолѣпный та§пі/ісепііог та&пі/ісепііззітиз 
Ьепѣѵдіиз благосклонный Ьепеиоіепііог Ьепеѵоіепііззітиз. 

4. Прилагательныя на из съ предшествующей гласной обра¬ 

зуютъ сравнительную и превосходную степень посредствомъ 
описанія, присоединяя къ положительной степени нарѣчія та§із 
и тахітѳ: 

іДбпеиз удобный та^із ійопеиз болѣе тахітѳ ійопеив наи- 

удобный, удобнѣе болѣе удобный, са¬ 

мый удобный, удоб¬ 

нѣйшій. 

Точно такъ же ріиз благочестивый, агсіииз высокій, песезза- 

гіиз необходимый и др. (Но прилагательныя на дииз образуютъ 
сравнительную степень на гог и превосходную на гззЫиз, напр.; 
фпіі^ииз древній, адііфног, ап(;Циш{тде^. 



§ 47, 48. — 32 — 

Неправильныя степени сравненія. 

47. ІЬопиз хорошій 

таіиз дурной 

та&пиз большой 

рагѵиз малый 

тиііиз многій 

теііог, теііиз лучшій, 

лучше 
реіог, реіиз худшій, 

хуже 
таіог, таіиз большій, 

больше (по величинѣ) 

тіпог, тіпиз меньшій, 

меньше 
рііій (пеиіг.): 
ріигез, ріига (-гит) 
больше (по количеству), 

большее количество 

оріітиз самый луч¬ 
шій 

реззітиз самый худ¬ 
шій 

тахшшз самый боль¬ 
шой 

тіпітив самый ма¬ 

лый 
ріиптиз, чаще ріи- 

гіті, ае, а весьма 
многіе. 

Гги^і (несклои.) честный Гги^аНог іги^аііззітиз 
пе^иат (нпсклон.) негодный і^иіог педиіззітиз. 

Пртгёчашв. Относительно степеней сравн. отъ тиііиз слѣдуетъ замѣтить: 

1. Въ един, числѣ для сравн. степени есть только пеиігиш ріиз. Это ріиз 
употребляется или какъ существительное (въ имеп. и въ винит, безъ пред¬ 
лога), напр. ріизіетрбгіз больше времени, ріиз ѵігіиш больше силъ, или какъ 
нарѣчіе, напр. ріиз ѵаіёге болѣе значить. 
Ріигіз употребляется какъ §еп. ргеііі (родительный цѣны): ріигіз Гасёге, 

аезіітаге выше, болѣе цѣнить. 
2. Какъ ріигез склоняется и сотрШге$(въ значеніи положительной 

степени) многіе, нѣкоторые. 
3. Форма отъ ріигіші (весьма многіе) дополняетъ также недостающій 

родительный падежъ у ріегщие, р1е^ае^ие, ріёга^ие, очень многіе, большая 
часть, деп. ріигітогит, ріигітагит, йаі. ріег^ие. 

Недостаточныя степени сравненія. 

1. Не имѣютъ положительной степени: 

48. (ргае предъ) 

(сііга по сю 
сторону) 

(иііга по ту 
сторону) 

(іпіга внутри) 

(ргоре близъ) 

ргіог первый (изъ двухъ) 
сііегіог по сю сторону лежа¬ 
щій, ближній 

иііегіог по ту сторону лежа¬ 
щій, дальній 

іпіегіог внутренній 
ргоріог ближе находящійся, 

ближайшій (изъ двухъ) 
йеіегіог менѣе хорошій, 

похуже 
роііог лучшій, главнѣйшій 

ргітиз первый (изъ всѣхъ) 

иШтиз самый дальній, 
послѣдній 

іпіітиз самый внутренній 
ргохішиз самый близкій 

йеіеггітиз самый худшій 

роііззішиз самый лучшій, 
самый главцый. 



— ЬЗ — § 48, 49. 

2. Положительная степень употребляется только въ нѣкоторыхъ 
выраженіяхъ: 

(розібгі потомки) розіегіог позднѣйшій розігбпшз послѣдній 
(ѳхібгі иностранцы, ѳхіёгаѳ ехіегіог внѣшній ехігѳшиз крайній, послѣдній 

паіібпез) 
(іпГбгі находящіеся въ под- іпГегіог нижній (усту- іпПтиз, ітиз самый ниж- 

вемномъ царствѣ; преис- пающій) ній 
поднял; сіі іпГёгі) 

(зирбгі всевышніе; <Іі зи- зирегіог верхній (пре- зиргёіпиз*) послѣдній; 
рбгП) восходящій) зиттиз3) самый высокій, 

высочайшій. 

Примѣчаніе. 8епех (старый) и іиѵёпіз (молодой) образуютъ только срав¬ 
нительную степень: вепіог и іипіог. Слѣдуетъ однако замѣтить, что 
въ положит, степени зепех и іиѵепіз употребляются обыкновенно въ зна¬ 
ченіи существительныхъ (старикъ, юноша). 

Образованіе нарѣчій отъ именъ прилагательныхъ. 

Прилагательныя второго склоненія образуютъ нарѣчія по- 49. 

средствомъ окончанія ё, которое ставится вмѣсто і ^епеііѵі зіп- 

^иіагіз, напр. ИЪег, ИЪёп свободный — ИЪёгз свободно. 

Прилагательныя третьяго склоненія образуютъ нарѣчія 
посредствомъ окончанія Мег, которое ставится вмѣсто га ^епеііѵі 
8Іп§и1агіз, но прилагательныя на апв и епз (§еп. апігз, епігз) при¬ 

бавляютъ вмѣсто із $епеііѵі біп^иіагіз только ег4)* напр. Гогііз, 
Гогій храбрый — іогШег храбро; еаріепз, заріепій мудрый — 

еаріепіег мудро. 

Для сравнительной степени служитъ винительный падеоюъ 
средняго рода соотвѣтствующаго прилагательнаго въ сравни¬ 
тельной степени. 

1оп§с далеко 
риІсЬге красиво 
сеІеШег быстро 
асѵііег рѣзко, упорно 
баріеп^ег мудро 

1оп§іи$ 

ри1сЬгш$ 

сеіегігез 
асгігсв 
еаріепііма 

І0П§І88ІП1в 

риІсЪеггітв 
сеіеггіте 
асеттв 
8аріепіІ88іте. 

!) 8іп^. зирёгиз (верхній) и іп{ёгиз (нпжяій) употребляются въ выраженіяхъ: 
таге зирбгит (назыв. также таге АДгіаІІсит, Адріатическое море), орроз, таге 
іпі’бгит (назыв. также таге Тизсит, Тосканское море). 8ш$. отъ розіёгиз— въ вы¬ 
раженіи розібго <1іѳ на слѣдующій день и въ др. 

2) Зиргётиз ѵііаѳ йібз послѣдній день жизни; оЬігѳ <1іѳт зиргбтит умереть. 
8) Мопз зиттиз высочайшая гора; зиттиз топе вершина горы. 
4) Суффиксъ для образованія нарѣчія Іег прибавляется къ осн. на ді непосред¬ 

ственно, при чемъ 4 передъ іег выпадаетъ. 

В. Никифоров». Лат. грамматика. 8 



§ 50, 51. — 34 

Особенности въ образованіи нарѣчій. 

50. і. ЛЫаІгѵиз згпдиіагіз на о употребляется какъ нарѣчіе отъ 
многихъ прилагательныхъ второго склоненія (въ превосходной 
степени имѣютъ о только іиіо — Іиііззіто и тегііо — тегі- 
іівзіто^ напр. 

сгеЪгб (сгеЪиш, сгеЬеггіте^ 
часто 

песеззагіо по необходимости, 
поневолѣ 

тегііо по заслугамъ, заслу¬ 
женно (тегШззітф) 

сегіо навѣрно (сегіо зсіо — я на¬ 
вѣрно знаю) 

ѵего дѣйствительно, но 

зиЪііо вдругъ 
іаізо ложно 
гаго рѣдко 
Гогіиііо случайно 
іттегііо незаслуженно 
іиіо безопасно (іиііззіто) 
сегіе навѣрно (= непремѣнно), по 

крайней мѣрѣ (сегіе Шші еѵепіеі 
это навѣрно произойдетъ) 

ѵеге истинно, поистинѣ (ѵеге іисіісйге 
вѣрно, справедливо судить). 

2. Неправильно образованы: 

Ъеп^ хорошо1) твХё дурно1) 
аийасЯег храбро боііегіег искусно, ловко (отъ зоііегз) 

педиііег дурно ѵіоіепіег насильно (отъ ѵіоіепіиз). 

Митегаііа — имена 
61. Имена числительныя раздѣляются на: 

I. айіесЫѵа пшпегаИа: 
a) саічііпаііа—количественныя—во, вопросъ: сколько? 

^иоі?) 
b) огйіпаііа — порядковыя — на вопросъ: который 

(по счету)? (диоіиз?) 

СагЛіпаІіа. 
1. шшз, а, иш одинъ 
2. <1иб, ае, б два 
3. ігез, ігіа 
4. ^иа<ЙI0^ 

5. диіпдие 
6. зех 
7. зеріет 
8. осіб 
9. поѵет 

10. бесет 

Огсітаіга. 
ргітиз, а, ит первый*) 

зесипйиз или аііег второй 
іегііиз 
диагіиэ 
диіпіиз 
зехіиз 
зеріітиз 
осіаѵиз 
попиз 
бесітиэ 

і) Конечное е — краткое. 
*) Ргіог, ргіив — первый изъ двухъ. 



- 35 — § 61. 

аіііег иначе (отъ аііиз) ішрипѳ безнаказанно 
Гасііе легко поп ГасІІе не легко, съ трудомъ. 

Неправильныя 

Ъепё хорошо 
шаіб дурно 
тиііит много 

степени сравненія 

шеііиз лучше 
реіиз хуже 
р1п8 больше 

поп тиИмт мало 
та&порёгѳ очень 
<1іи долго 
ваѳрѳ часто 

тіпп8 меньше 
тадіз больше 
діиііпз долѣе 
8аеріи8 чаще 
ро1іи8 лучше, 

скорѣе 

орНшѳ всего лучше 
ре88ішѳ всего хуже 
ріигшшт всего 

больше 
шіпітѳ всего меньше 
тахітѳ всего больше 
йіиІІ88Ітѳ всего долѣе 
8аері88Іте всего чаще 
роі;І88ітит всего 

лучше, преиму¬ 

щественно 
ргохіше всего ближе. ргоре близко ргоріиз ближе 

Примѣчаніе 1. Ма^із — боіыне = ва большей степени; ріиз — больше по 
количеству. 

Примѣчаніе 2. МаШгѳ (рано) — таЫггітѳ и таіигіззіте, пирег (недавно) — 
ііиреггіте. 

числительныя. 

с) йівігіЬпЙѵа—раздѣлительныя — на вопросъ: по¬ 
скольку? ^иоіепі?) 

II. айѵегЫа пшпегаііа — числительныя нарѣчія — на во¬ 
просъ: какъ часто? сколько разъ? (диоііепз?) 

ІНзігіЪиііѵа. АйѵегЫа питегаіга. 

зіп^йіі, ае, а по одному зетеі однажды I. 
Ьіпі, ае, а по два Ъіз дважды II. 
іегпі (ігіпі)') іег III. 
^иа^;еті ^иа<;ег IV. 
циіпі ^ит^иіёз V. 
зет зехіез VI. 
зеріёпі зерйез VII. 
осібпі осііез VIII. 

поѵёпі поѵіез IX. 
сШпі (Іесіез X. 

і) См. § 52, 4, о. 

3" 



СагШпаІіа. Огсііпаіга. 

11. ііпйёс/т шкіесітиз 
12. (іибсіесіт (іиосіесітиб 
13. Ігеёёсіт Іегііиз йесітиз 
14. ^иаМио^<^ёсіт ^иа^іи8 сіесітиз 
15. ^шп(1есіт ^иіпіи8 сіесітиз 
16. зейёсіт еехіиз сіесітиз 
17. веріенсіёсіт верЙтиз сіесітиз 
18. аиойеѵщтіі ймоеіеѵісезішиз 
19. мп<гвѵі§іпУ адтіеѵісезітиз 
20. ѵі^іпіі ѵісезітиз 

21. ипиз еі ѵщіпіі, ѵі&. ипиз ипиз еі ѵісезітиз, ѵіс. ргітиз 
22. (іио еі ѵфпіі, ѵі§. (іио аііег еі ѵісезітиз, ѵіс. аіісг 
23. ігез еі ѵі^іпіі, ѵі&. ігез іегііиз еі ѵісезітиз, ѵіс. іегііиз 
28. <Іиойеітщт\& гімосЯеігісезітиз 
29. ішйеігі^іпіа «тсіеігісезітиз 

30. ігі^іпіа ігісезітиз 
40. ^иас^^а§іпіа ^иа<1^а§е81пш8 

50. циііщиа^іпіа ди^иа^езітиз 
60. 8еха§іпіа зеха^езттз 

70. 8еріиа§іпіа 8еріиа§е8ітиз 
80. осіо§іпіа осіо^езітиз 
90. попа§іпіа попа^езітиз 

100. сепіит сепіезітиз 

200. сіисепіі, ае, а йисепіе&тиз 
300. ігесепіі, ае, а Ігесепіе&тиз 
400. ^иас^^^н§епіі, ае, а диабг іп ^епіезітиз 
500. ^иіиё;еп^;і, ае, а ^и^и2еп^е81ти8 

600. вевсепіі, ае, а вевсепіе&тив 
700. зерУи§епІі, ае, а зерііи^епіезітиз 
800. осУи^епИ, ае, а осМм$епіе8іти8 

900. поп§епІі, ае, а попдепіезітиз 
1000. тШе тШезітиз 

2000. <Іио шіііа Ъіз тіПезшшз 
5000. циііщие шіііа диіпяиіез тШезітиз 

100000. сепіит шіііа сепііез тШезипиз 
1000000. сіесіез сепШпа шіііа (Іесіез сепііез тШезітиз 



— 37 — § 61. 

ВЫггЬиІТѵа. ЛёѵегЪіа питегаіга. 

ипйёпі ипйесіез XI. 
йиойёпі йиойесіез XII. 
іегпі йепі іег йесіез XIII. 
<ріа1еті <іепі диаіег йесіез XIV. 
<іиіпі йепі ^иіп^шеэ йесіез XV. 
еепі йепі зехіез йесіез XVI. 
беріёпі йепі еерііез йесіез ХѴП. 
Ямойеуісбпі йш>йе ѵісіез XVIII. 
■ипсіехісбпі гтйе ѵісіез XIX. 
ѵісбпі ѵісіез XX. 

■зіп^йіі еі ѵісбпі, ѵіс. зіп^йіі зетеі еі ѵісіез, ѵіс. зетеі XXI. 
Ъіпі еі ѵісбпі, ѵіе. Ьіпі Ьіз еі ѵісіез, ѵіс. Ьіз XXII. 
Іегпі еі ѵісбпі, ѵіс. іегпі іег еі ѵісіез, ѵіс. іег XXIII. 
-йиойе ігісбпі ймогіеігісіез XXVIII. 
ипсіе ігісбпі шійсігісіез XXIX. 

Іхісёпі Ігісіез XXX. 
^иа<1га§ёпі диайга^іез хь. 
^иііідиа§ёпі диіпдиа§іез ь. 

$еха§ёпі зеха^іез ьх. 
аеріиа^ёпі бсріиа§іез ьхх. 
осіо^епі осі о%іез ъххх. 
попадет попа^іез хс. 
^епіёпі сепііез с. 

Йисбпі йисепііез ос. 
«гееёпі ігесепііеэ ссо. 
^иайг/й§ёпі диайгім^епііез СБ. 
^иімдбпі диіидепйез Б. 
зеэсбпі зезсепііез БО. 
8ерМп§бпі 8еріт§еп(,іез БСО. 
осііидбпі осіш^епііез БОСС. 
поп§бпі поп§епііез БСССС. 
віпдйіа тіііа тіііез М ИЛИ СІЭ. 

Ьіпа тіііа Ьіз тіііез мм или им» 
Яиіпа тіііа циіпдиіез тіііез Іоэ. 

юѳпібпа тіііа сепііез тіііез СССІООО. 

чіесіез сепіѳпа тіііа (Іесіез сепііез тіііез СССОЬЭОО. 



§ 62. — 88 — 

Замѣчанія относительно употребленія именъ числительныхъ. 

62. 1. О сложныхъ числахъ. 

a) Въ сложныхъ порядковыхъ по-русски только послѣднее 
чпсло обозначается порядковымъ числительнымъ, тогда 
какъ для остальныхъ употребляются количественныя; 
по-латыни же каждое изъ составныхъ чиселъ (тысячи, 
сотни, десятки и единицы) обозначается порядковымъ, 
напр., въ 1876 году = аппо шіііебіто осііп^епіезіта 
ееріиа^ебіто 8ехіо. 

b) Отъ 21 до 99, при соединеніи десятковъ и единицъ, ста¬ 
вится впереди или большее число безъ еі, или мень¬ 

шее съ еі. 36 = ігі^іпіа 8ех или зех еі ігі^іпіа, ігісезі- 

іші8 зехіиз или 8ехіиа еі ігісезіти8. 
c) Десятки въ соединеніи съ 8 и 9 выражаются чрезъ вы¬ 

читаніе: 38=йш>#едиайга&іпіа (ШеоеІедиайга§е8іти8), 

39 = гт$едиайга§іпіа (гт^едиайга^езітиб). 
Й) Въ числахъ отъ 100 большее число ставится впереди, 

меньшее слѣдуетъ за нимъ безъ еі. 

127 = сепіит ѵі^іпіі 8еріет. 2222 = йио тіііа йисепіі ѵі^іпіі 
Йио. Въ 1885 году = аппо тіііебіто осііп§епіе8іто осіо^езшіа 
^итіо. 

Однако можетъ стоять и еі, если къ сотнямъ присоединяются единицы или 
десятки: сепіит (еі) зеріет, сепіит (еі) ігі^іпіа. 

2. Склоненіе. Изъ числительныхъ количественныхъ скло¬ 
няются: 

ШШ8, Й110, ІГ68, 
сотни, исключая сепіит, 
и ріиг. тіііа. 

N. шш8 ипа ипит 
в. ипіш (§ 60) 

В. ипг 
Асе. ипит ипат ипит 
АЫ. ипо ипа ипо 

Йио (Іи ае Йио 
<1и Отит диагит йиогит 
Йи бЪиз Йи йЪиз діюЬиз 
йиоз(йио) йиаз Йио 
Йи оЬиз Йи аЬиз йиоЬиз 

Вот. Асе. ігез Ма 
О. ігіит 
В. АЫ. ігіЬив 

тіііа тысячи 
тіііит 
тіНЪиз 

Аііег, аііёга, аііёгшп, деп. аііегтз (для всѣхъ родовъ), йаі. аііёгг 
(для всѣхъ родовъ), асе. аііёгит, ат, иш и т. д. (см. § 60)* 



— 89 — § 52, 
Капъ <Іио склоняется атЪд, атЪае, атЬо оба вмѣстѣ, 

N. шшз (био, ігез) еі ѵі^іпіі аппі 21 годъ 
ипа (биае, Іге8) еі ѵі^іпіі паѵез 21 корабль 
ипшп (био, Ігіа) еі ѵі^іпіі согрбга 21 тѣло 

O. ипіиз (биогшп, ігіит) еі ѵі&іпіі аппбгит 
ипіиз (бийгит, ігіит) еі ѵі^іпіі иаѵіит 
ипіиз (биогит, ігіит) еі ѵі^іпіі согрбгит и т. д. 

N. бисепіі аппі 200 лѣтъ 
бисепіаѳ паѵез 200 кораблей 
бисепіа согрбга 200 тѣлъ 

(УГ бисепіогит аппбгиш 
бисепіагит паѵіит 
бисепіогит согрбгит и т. д. 

Примѣчаніе 1. Числительныя раздѣлительныя (исключая зіпдйіі) имѣютъ 
пъ родит, множ, числа Пт вмѣсто олнп: зепит, биоббпшп. 

8. ІІШіе есть несклоняемое имя прилагательное, ріиг. тіііа 
есть имя существительное и соединяется съ родительнымъ 
падежомъ. 

1000 солдатъ взято въ плѣнъ = тіііѳ тШіса саріі зипі 
3000 * п п 9 = ігіа тіііа тШит саріа зипі 
3500 ю 9 9 9 = ігіа тіііа т\Шиш еі ^шп&епі< 

или: тШит ігіа тіііа (еі) ^иіп^епіі 
или: ігіа тіііа (еі) ^иіп$епіі тііііеа 

N. Асе. тіііе тііііез ігіа тіііа тііііит 
6г. тіііе тііііит ігіит тіііит тііііит 
В. АЫ. тіііе тіІііІЬиз ігіЬиз тШЬиз тііііит. 

4. Оівігіѣиііѵа употребляются: 

a) на вопросъ: по скольку (каждый)? Агіоѵізіиз еі Саезаг бепоз еяиііез 
аббихбгипі — Аріовистъ и Цезарь привели съ собою (каждый) по де¬ 
сяти всадниковъ. 

b) при умноженіи (множимое — числительное раздѣлительное, мно¬ 
житель — числительное нарѣчіе): 
<Зиоі зипі Ьіз Ыпа? Сколько 2X2? Віз Ыпа зипі ^иаііиог 2X2=4. 
Тег сепіёпа зипі ігесепіа. 
Тег веріёпа зипі ип?/ш еі ѵі^іпіі. 
Тег веріёпг тііііез зипі шш« еі ѵі&іпіі тііііез. 

c) вмѣсто числительныхъ количественныхъ при ріпгаііа Іапіит, ко¬ 
торыя обозначаютъ одинъ предметъ, только вмѣсто зіп^йіі употре¬ 
бляется ипгу вм. іегпі — іггпг. 

Ша, Ыпа, іггпа, диаіегпа сазіга одинъ, два, три, четыре лагеря (но зіп- 
§&1а сазіга по одному лагерю, іегпа сазіга по три лагеря), ипа сазіга е Ьіпіз 
Гасёгѳ изъ двухъ лагерей сдѣлать одинъ. Віпае Ііііёгае два письма, но йчае 
Ііііёгае двѣ буквы. Тгев Ііѣёгі трое дѣтей• 
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63. 

§ 52, 53. 
5. На вопросъ: въ который разъ? отвѣчаютъ: 

ртіпшт въ первый разъ іегііипъ въ третій разъ и т. д. 
ііёгшп во второй разъ розігбпшт въ послѣдній разъ. 

Прихічавіѳ 2. Ргіто (іпіііо) сначала, сперва, йеіпсіѳ затѣмъ, потомъ, 
розіеа потомъ, впослѣдствіи, розігёто (ай ехігётит) наконецъ. 

ПргхЗчапіѳ 3. При перечисленіяхъ: во-первыхъ, во-вторыхъ, въ-третьихъ, 
наконецъ употребляется ргітмт, йеіпйе, іит, розігёто (йепіцие). 

Примѣчаніе 4. Дроби. 
1) Не выражается: 

а) числитель, если онъ = 1 Ь) знаменатель, если онъ больше 
числителя на единицу. 

2) Въ остальныхъ случаяхъ выражается числитель и знаменатель. 
V» йітійіа рагз. Ѵз іегііа рагз. Ѵм йесіта рагз. 
4/ь ^иаііио^ рагіез. Ѵз йиаѳ рагіез. вЛ вех рагіез. 
9/ь ігез циіпіаѳ (зс. рагіез) 6/з ^иі^^иѳ осіаѵаѳ. 

С. О мѣстоименіи. 
I. Ргопошіпа рѳгзопаііа 

(личныя мѣстоименія). 

1 ЛИЦО. 2 лицо. 3 лицо. 

8іпд. N. ёдб я т ты гфехіѵит (возвратное) 
Ѳ. теі меня іи! тебя 8чІ себя 
_0. тіЬі мнѣ ііЬі тебѣ 8іЬт себѣ 
Асе. те меня іе тебя Бб себя 
АЫ. те мною іё тобою бё собою 

Ріиг. Ж поз мы Убз вы 
6г. позігі насъ ѵезігі васъ биі себя 

позігит изъ ѵезігйт изъ 
насъ1) васъ1) 

Т). пбЬіз намъ ѵбЬіз вамъ еіЪх себѣ 
Асе. Іібз насъ ѵбз васъ Бб себя 
АЫ. пбЬіз нами ѵбЬіз вами её собой 

*) (іиіз позігит? кто изъ насъ (§ѳп. рагШіѵиз; см. § 167). 
а тог позігі любовь къ намъ (§еп. оЬіѳ сііѵиз; см. § 164). 
тетепіо позігі помни о насъ 
П09 (ѵоз) отпѳз всѣ мы, деп. отпіит позігит (ѵезігит) всѣхъ насъ (васъ). 
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Слѣдуетъ замѣтить, что въ соединеніи съ предлогомъ сит го¬ 

ворится тесшп со мною, Іесит съ тобою, поЪівсиш съ нами, 

тоЫвсшп съ вами, весит съ собою. 

Косвенные падежи недостающаго мѣстоименія третьяго лица; 

его, ему и т. д. выражаются посредствомъ падежей отъ із (см. § 56). 

Въ именительномъ падежѣ личное мѣстоименіе 3-го лица по-латыни обыкно¬ 
венно не выражается. 

Примѣчаніе. Ко всѣмъ формамъ личныхъ мѣстоимепій (кромѣ іи и роди¬ 
тельнаго един, и множ. числа) можетъ прибавляться для усиленія теі: 
е^бшеі (я самъ), ІіЪітеі, зіЬітеі и т. д. 

Для той же цѣли къ мѣстоименію іи прибавляется іе: іиіе; вмѣсто 8ѳ 
съ большею выразительностью говорится зезе. 

Отъ личныхъ мѣстоименій образуются ргопотіпа роввеввіта— 64. 

притяжательныя мѣстоименія: 

1- го лица: теиз, а, ит мой (ті позіег, зіга, зігит нашъ 
Ші, см. § 14, 1). 

2- ю лица: іииз, а, ит твой ѵезіег, зіга, зігит вашъ 
3- го лица: зииз, а, ит свой. 

Примѣчаніе. Притяжательныя мѣстоименія ставятся обыкновенно послѣ 
существительнаго, напр. раіег теиз, впереди — только въ томъ случаѣ, 
когда на нихъ лежитъ особенное удареніе (напр. въ противоположеніяхъ). 
Ѵезігіз соттббіз, поп теае иіііііаіі сопзйіо я забочусь о вашихъ выгодахъ, 
а не о своей пользѣ. 

Для усиленія къ творит. един. числа зиО, зиа иногда прибавляется^: 
зиоріе ропбёгѳ своимъ собственнымъ вѣсомъ, зиаріе тапи своею собствен¬ 
ной рукой. 

1. Возвратное мѣстоименіе виі, віЪі, ее н притяжательное вшів 55. 

употребляются только тогда, когда относятся въ предложеніи 
къ подлежащему третьяго лица. 

2. Наши мѣстоименія себя, свой могутъ относиться не только 
къ третьему лицу, но и къ первому и второму (единств, и мно¬ 

жеств.), между тѣмъ какъ въ латинскомъ языкѣ для перваго и 
второго лица употребляются соотвѣтствующія личныя или притя¬ 

жательныя мѣстоименія; мѣстоименія же зиг, зииз употребляются, 
какъ сказано было выше, только по отношенію къ третьему лицу. 

Поэтому, при переводѣ на латинскій языкъ нашихъ себя и свой, 

слѣдуетъ всегда обращать вниманіе, въ какомъ лицѣ стоитъ 
подлежащее, къ которому эти мѣстоименія относятся. 

8іпд. 1. ІаиДо те, ігаігет теит я хвалю себя, своего брата 
2. ІаиДаз іе, ігаігет іиит ты хвалишь себя, своего брата 
3. ІаиДаі зе, ігаігет зиит онъ хвалитъ себя, своего брата 
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Ріиг. 1. Іашійтиз юо$, &аігет позігит мы хвалимъ себя, своего 
брата 

2. ІаікШіз ѵоз} ігаігет ѵезігит вы хвалите себя, своего 
брата 

3. Іаийапі; зе} ігаігет зиит они хвалятъ себя, своего 
брата. 

Ошпіа теа теситрогіо — все свое имущество я ношу съ собою. 

П. Ргопошіпа (іешопзігаііѵа 

(указательныя мѣстоименія). 

56. ЪіС; Ьаес, кбс этотъ (который здѣсь, который у меня)—по от* 

ношенію къ 2-му лицу. 

ізіё, Ый, ізійй этотъ, тотъ (который тутъ, который у тебя) — 

по отношенію ко 2-му лицу. 

ІШ, йШ, Шйй тотъ (который тамъ, который у пего) — по отно¬ 

шенію къ 3-му лицу. 

Віпдиіагіз. РІигаШ. 

N. Ьіс Ьаес Ьбс Ьі Ьае Ьаес 
СУ. Ьйш$ Ъбгит Ьагит Ьбгит 
Б. Ьиіс Ьіз 
Асе. Ьипс Ьапс Ьбс Ьбз Ьаз Ьаес 
АЫ. Ьбс Ьас Ьбс Ьіз 

N. Шб ша ііійеі ІШ Шае ша 
в. Шш« Шбгит Шагит Шбгит 
В. Ші Шіз 
Асе. Шит Шат І1Ш Шбз Шаз ша 
АЫ. Шб ша Шб Шіз 

ізіе склоняется, какъ іііе. 

Прямічаніѳ. Формы отъ Ыс, оканчивающіяся на 8, иногда усиливаются 
посредствомъ -се: Ъиіизсе (вотъ этого, этого-то), Ьозсе, Ьазсе, Ызсе (формы, 
оканчивающіяся на с, уже имѣютъ это усиленіе: Ьі-с, Ьае-с; Ъііп-с изъ 
Ъшл-с; Ьбс изъ Ьо<і-с и т. д.). Такимъ же образомъ усиливаются нѣкоторыя 
формы отъ ізіе и Ше (въ особенности ізіис = ізіисі; Шис = Ши<і; ізіаес = 
ізіа). 
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із, ей, Ы тотъ, та, то. 
Ійет, іййеш, Ыет тотъ же, та же, то же. 

тотъ же самый, та же самая, то же самое; 
одинъ и тогъ же, одна и та же, одно и то же; 
онъ же, опа же, оно жа 

Мѣстоименіе із, еа, і<3 употребляется: 

a) для указанія на слѣдующее за нимъ относительное мѣстоименіе: 
і$, диі — тотъу который (кто); еа, диае; Ы, диоіі. 

b) для указанія на предметъ, о которомъ говорилось: этотъ, этотъ 
самый (по-русски съ повтореніемъ имени существительнаго). 

c) вмѣсто недостающаго личнаго мѣст. третьяго л., но только въ кос¬ 
венныхъ падежахъ (еіиз его, ея, еига его, еат ее, ѳі ему, ей 
и т. д.)/ 

Віпдиіагіз. 

N. І8 ей м Мет ёй(1ет Нет 
в. ёіиз еіивйет 
Б. еі еіеіет 
Асе. ешп еат м еііийет всіюсіет Мет 
АЫ. еб еа еб ебіет еайет еббет 

Ріигаігз. 

N. іі (еі) еае е& | еМет(і<1ет) еаедет ё&Лет 
а. ебгшп еагит ебгит еогижіет еагипсіет еогипйет 
Б. АЫ. ііз (еіз) І8(1ет 
Асе. ебз еаз сГі еозсіет еазбет ё&Лет 

грзё, ірзй, грзпт самъ, сама, само; самый, ая, ое. 
ірзё, ірза, ірзЪт склоняется, какъ Ше, за исключеніемъ именительнаго в 

винительнаго средняго рода — ірзйт. 

Зіпдиіагіз. РІигаШ. 

N. ірвб ірза ірзмт ірзі ірзае ірзЗ. 
О. ірзшв ірзбгит ірзагит ірзогит 
В. ірзі ірзіз 
Асе. ірвпт ірзат ірзмт ірзбз ірзаз ірза 
АЫ. ірзб ірза ірзб ірзіз 

М Пишутъ также іісіет, іізбет. 
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III. Ргопошіпа гѳіаііѵа 
(относительныя мѣстоименія). 

57. 1. диі, дте, дибЛ который, которая, которое (кто). 

Біпдиіаггз. Ріигаііз. 

N. цш циаѳ цовй диі диае диаѳ 
' О. сиіиз ^иб^ит ^иа^ит ^иб^иш 
I). сиі ^иіЪи8 
Асе. диёт диат ди 6(1 ^иб8 диа8 ^иаѳ 
АЫ. дио диа дио диіЬиз 

Примѣчаніе. Вмѣсто сит дио, ста диа, сит диіЬиз (съ которымъ, 
съ которой, съ которыми) часто употребляется диосит, диасит, диі- 
Ъизсит. 

2. Вѳіаііта іпйер/пііа (относительныя мѣстоименія съ обобщаю¬ 

щимъ значеніемъ) образуются чрезъ прибавленіе сипфіѳ или 
чрезъ удвоеніе. 

дигсипдие, диаесипдие, диойсипдие дигздигз — диійдиій 
какой,-ая,-ое бы ни; кто бы ни кто бы ни — что бы ни. 

С^шсшкще въ един, числѣ употребляется большею частью, какъ прилага¬ 
тельное, а во множ, числѣ и какъ существительное. — Отъ яиізяиіз употре¬ 
бляется только пот. (какъ существительное) и аЫ. (какъ прилагательное: 
диодио тойо гез зѳ ЬаЪеі какъ бы то ни было). 

IV. Ргопошіпа іпіегго&аііѵа 

(вопросительныя мѣстоименія). 

58. <}иІ89 диіЛ (какъ существ.) кто? что? Лес. ^иеп1, диЫ*); 
въ остальныхъ падежахъ склоняется, какъ относительное мѣсто¬ 

именіе. 
Оиі, диае, диой (какъ пршагат.) который, -ая, -ое? какой? 

что за...1). 
N6. ТІіег, иіга, иігит? кто или который, -ая, -ое изъ 

двухъ*)? — Оеп. міпиз, йаі. иіг/, см. § 60. 

Примѣчаніе 1. Форма диіз употребляется также въ значеніи прилагатель¬ 
наго, если спрашиваютъ о названіи предмета; ^иі спрашиваетъ о призна¬ 
кахъ предмета. (Іиіз зепаіог йос (Ііхіі? какъ зовутъ (назовите) сенатора, 
который сказалъ это? — (^иі ѵіг? что это за человѣкъ? ^иае ізіа ашіеіііа 
езі? какая это дружба? 

Примѣчаніе 2. Русское мѣстоим. чей, чья, чье ? выражается по-латыни 
родит, падежомъ: сиіиз (диогит)? напр., сиіиз езі ИЬег? чья книга? 

*) (^иіз ѵбпіі? кто пришелъ? фші Гбсіі? что опъ сдѣлалъ? — фиой Ьеііиш 
&Ѳ83ІІ? какую войну онъ велъ? 

а) Шег оейіиз? который глазъ? 
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Прлгёчаніѳ 3. ^иіз усиливается чрезъ прибавленіе патл и Іапбет. (іиізпат? 

кто же именно? (тія уад;). — (іиіз іапсіет? (да) кто же (наконецъ)? кто же, 
кто...? (т/с поте;) 

Пртгёчаніѳ 4. (іиоіиз диіздиѳ = чиат раисі — много ли? какъ мало! 

V. Ргопошіпа іпйеГіпПа 

(неопредѣленныя мѣстоименія). 

Предварительное замѣчаніе. Кеиіга на диШ употребляются, какъ су- 59« 
ществительныя, пеиіга на диод,— какъ прилагательныя, слѣдов. ъХщиід 

но аіідиод, іп^епіит. 

ВиЬзіапііѵа. 
аііаиіз, аііциісі \ * 

дшз, дшй ) * 
ди^иат^ш^иат кто-нибудь 
^иІ8^иѳ, дпі<Цие каждый 

^ш8ріат, дтйріат кто-нибудь, 
кто-либо 

^т(1ат, ^иаейат, ^иій(1ат нѣ¬ 

кто, кто-то 
Чиіѵіз, чиаеѵіз, чиійѵіз 1 любой, кто 
ЧиіІІЪеІ, чиаеІІЪеі, чиИИЪеІ/ угодно. 

пёшо никто 
піЬіІ НИЧТО 

АШесЫѵа. 
аіідиі, аіідисг, аіщиой 1 которыМ- 

^иі, диа (диае), диов / к“о&б. 

[иііиз, а, ит какой-либо1) (§ 60)] 

дшбдие, диаедие, чиосЦие ка¬ 

ждый 

^ш8ріат, диаеріаш, циойріат 

какой-нибудь 
^иі(іат, диаейат, ^иой<1ат нѣ¬ 

который, какой-то, одинъ 
Чиіѵіз, чиаеѵіз, чиойѵіз ^ любой, ка- 
Чиі1ІЪеІ,чиае1іЪеІ, чшмШЬеі/ кой угодно. 

[пиііиз, а, ит никакой, ни одинъ (§ 60)]. 

Во всѣхъ этихъ словахъ склоняются только мѣстоименія, при¬ 

ставки же аіі-, -диаш, -ргаш, -дие, -ѵгз, -ІгЬеІ, -Лат не измѣ¬ 

няются; слѣдоват., аІЩ\гіз, деп. айсйіиз, йаі. аЙсиі и т. д. (см. 

§§ 57, 58). Кромѣ того слѣдуетъ замѣтить: 

1. Именит, един, числа женскаго рода и именит. (винит.) мнооіс. 

числа средняго рода — аПциа и цш; встрѣчается впрочемъ а 
^иае (но не аіідиае). 

2. 0,шйат образуетъ диежіат, диажіат, диогинйат, ^иа- 

гижіат. 

3. Ріиг. отъ чиізчиат всегда замѣняется формами отъ иііиз; такая замѣна 
часто бываетъ и въ зіпд. — въ &еп. и аЫ. 

4. ЛШдиіз употребляется и какъ прилагательное, аіідиі — иногда какъ 
существ.; диіз и диі стоятъ безъ различія послѣ пе, зі, пізі, пит (зі чиіз гех, 
зі яиі гех, пе циіз, пѳ чиі; чиаего, пит чиіз ѵепіаі). 

5. пето никто, пиіііпв, петЫі (пиШ), петЫет, пиШ 
пгкіі ничто, ппіііаз геі, ппШ геі, піЫІ, пиііа ге. 

і) 8іпѳ иііа зрѳ безъ всякой надежды. 
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Асііѳеііѵа ргопотіпаііа 

(мѣстоименныя прилагательныя). 

60. веп.зіпд. Іиз 1 для всѣхъ трехъ родовъ 
Ваі. „ I / (склон, см. въ § 52, 2 — шшз). 

Такъ образуютъ: ипиз, воіиз, іоіиз, 
иіег, аііег, пеиіег, 

иііиз, пиііиз, а Низ. 

Слѣдов. ипіш,ипі; зоішз, зоіі; іоЫиз, Ьоіі; иШиз, иігі/ аііе- 

гІиз, аііёгі; пеиШиз (см. N6.), пеиігі; и11ш$, иШ/пиШмз, пиШ. 

МВ. Аііиз, аііа, аіігей, деп. аііегіиз, сіаі. аігг. 

N е и і е г имѣетъ въ деп. зіпд. і какъ прилагательное 
(пеиіп,) и Іиз какъ мѣстоименіе (пеиігіиз). 

ипиз, а, иш одинъ иіег, иіга, иігит который изъ двухъ? 
зоіиз, а, шп одинъ только аііег, ёга, ёгшп одинъ изъ двухъ, другой 
іоіиз, а, иш весь, цѣлый пеиіег, Іга, ігиш ни тотъ ни другой 
иііиз, а, ит какой-либо пиііиз, а, ит никакой, ни одинъ 

аііиз, аііа, аііисі другой, иной. 

Примѣчаніе. Отъ втихъ словъ образуются сотрозііа: 
аіёщие, йігадиѳ, айгипщие, деп. иігіі^ие, йаі. иігщиѳ и тотъ и другой, 

оба, каждый (изъ двухъ). 

иіегѵіз, йіг&ѵіз, иігитѵіз "I любой, 
иІегІІЬеІ, иІгаІІЪеІ, иігитІіЪеІ / какой угодно 
иіепп^ие, иігасипдие, иігитсшщие кто бы ни, какой бы ни 
игшзяиізяие, каждый въ отдѣльности, деп. ипіизсикодие; пеиіг. ипишдш^иѳ 

и ипипщмос&ріе. 

I изъ 
I двухъ 

Айіесиѵа ргопотіпаііа соггеіаііѵа 

(соотносительныя мѣстоименныя прилагательныя). 

Ветопвіг. Ееіаі. и іпіег- 
тодаі. Іпсіе/гпгіа. Ееіаі. іпйе- 

/Іпгіа. 

Іапіиз 
столь великій, та¬ 
кой. 

дгшііиз 
сколь великій, ка¬ 
кой 

аЫ<\ иапіиз 
довольно большой, 

порядочный 

дгеа^1изсип^иѳ 
какъ ни великъ 

іъяіит (зиЬвіапі.) 
(іапішп }&ЪШз) 
такъ иного,сколько 
бапіипйѳт 
столько же 

ди&піит 
сколько 

аііфъъіит 
довольно иного, 

порядочно 

4мап1мтсип^иѳ 
сколько бы НИ 



Ш (айгесі. іпйесі.) диоі аіщиоі дадоЦиоі, диоісип- 
(Іоі тШіез^ (Яиоі ті1ііе$) (аіщиоі тііііез,) Яие 
столько, такъ много сколько нѣсколько какъ бы много ни, 
гріійет (тіКЬе^ сколько бы ни 
столько же 

іаііз #геа1із дадаіізсшщиѳ 
такой какой какой бы ни 

Примѣчаніе. Тапіиз относится къ величинѣ или количеству, іаігз — 
къ качеству. — При прилагательномъ въ значеніи такой (какой) по-латыни 
ставится нарѣчіе іат (диат); напр. іат риІсЬег такой красивый. 

АйѵегЬіа ргопотіпаііа соггѳіаііѵа 

(соотносительныя мѣстоименныя нарѣчія). 

Іпіеггодаі. и геіа¬ 
ііѵа. Ветопзігаііѵа. Іпсіе/гпгіа. 

йЬТ гдѣ іЬі тамъ (іЬійет тамъ же) 
Ьіс здѣсь, ізііс, іПІс тамъ 

(сравн. § 56) 

аІісйЪУ, и8^иат гдѣ- 
нибудь 

о 
о 

ей 

ЯиО куда ео туда (еойет) 
Ьйс сюда, ізійс, Шйс туда 

(сравн. § 56) 

аіщио куда-нибудь 

Іо 
(-1 
ф 
> 

< 

ипйѳ откуда іпйѳ оттуда (іпйійет) 
іііпс отсюда, ізііпс, іПіпс 

оттуда (сравн. § 56) 

аіісипсіѳ откуда-ни¬ 
будь 

Чиа на которой сто¬ 
ронѣ, какимъ пу¬ 
темъ, гдѣ 

еа на той сторонѣ, по 
тому пути, тамъ 

аіщиа на какой-нибудь 
сторонѣ, гдѣ-нибудь 

.2 «О ^иап<іо? когда? 
сит когда (гёіаігѵит) 

Ішп, іипс тогда аіщиапйо нѣкогда, 
ипдиат когда-либо 

► % -о в Яиоііепз сколько разъ іоііепз сколько разъ аіщиоііепз нѣсколько 
разъ 

ей 

2 
*ч ТЗ о ~ 

диат въ какой сте¬ 
пени, какъ 

іат въ такой степени, 
такъ 

— 

•5 в 
С 

иі какъ (обыкновенно 
геіаігѵит). 

ііа, зіе такъ 
(ііет такъ же) 

— 

Примѣчаніе. АйѵегЬіа ргопотіпаііа геіаііѵа чрезъ удвоеніе иди чрезъ при¬ 
бавленіе сипдие получаютъ обобщающее значеніе, напр. ^иап(іосш1^иѳ 
когда бы ни, иЪісип^иѳ гдѣ бы ни и пр. 
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Р. О глаголѣ. 
ПЗ* Латинскій глаголъ (ѵегЪиш) имѣетъ: 

1. 3 лица (регзОпае). 
2. 2 числа (питёгі): зіп^иіагіз и ріигаііз— единственное 

и множественное. 

8. 3 наклоненія (тойі): 
іпйісаііѵиз — изъявительное 
сопіипсііѵиз — сослагательное 
ітрегаііѵиз— повелительное 
4. 6 временъ (іетрдга): 

ргаезепз — настоящее: 
ітрегіесіит — прошедшее несовершен¬ 

ное: 

Гиіигит I (ргітит) — будущее первое: 

регіесіит— прошедшее совершенное: 
рІиздиатрегГесіит (означаетъ прошед¬ 

шее дѣйствіе, которое совершилось 
прежде другого прошедшаго дѣйствія): 

Гиійгит II (зесипсіит) или ехасіит 
(означаетъ будущее дѣйствіе, которое 
совершится прежде другого будущаго 
дѣйствія): 

Для рІіэдиатрегГесІит н йііигит II въ русскомъ языкѣ нѣтъ соотвѣтствую¬ 
щихъ формъ глагола. Совершенный видъ, которымъ обыкновенно переводятся 
на русскій языкъ ѳти времена, не вполнѣ передаетъ ихъ значеніе. 

б. 2 залога (депёга): 
асіхѵ ит — дѣйствительный 
раззіѵит — страдательный1). 

О йербпепз см. § 73. 

ашо я люблю 

атаЪат я любилъ, 
атаЬо я буду любить, 

я полюблю 
ашаѵі я полюбилъ 

атаѵбгат я полю¬ 

билъ 

атаѵёго я полюблю. 

г) Въ латинской грамматикѣ при дѣленіи па залоги принимается во вниманіе 
форма глагола, въ русской — значеніе глагола; такимъ образомъ латинскій асііѵит 
обнимаетъ всѣ наши эалоги, кромѣ страдательнаго: 

огпагѳ (асі.) украшать (дѣйств. залогъ) 
іесіёгѳ V сидѣть (среди, залогъ) 

ридпйге п сражаться (взаимн. залогъ) 

зрегйгѳ п надѣяться (общій залогъ) 

огпйгі (разз.) быть украшаему (страд, залогъ)9 

Относительно возвратнаго залога см. § 64, И. 
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в* 5 глагольныхъ именъ: 
іпГіпіііѵиз (неопредѣленное наклоненіе) 
рагіісіріит — причастіе 
§егип<Ншп — герундій 
^египйіѵит— герундивъ 
биріпит — супинъ. 

Формы глагола, измѣняющіяся по лицамъ (гпсіісаііѵиз, сопіипсй- 

ѵиз и ітрегайѵш), называются ѵѳгЬаш Яшіат. 

Глагольныяимена называются тегЬпш іпйпііпт или пошіп&ііа. 

I. Глаголы, управляющіе винительнымъ падеоюомъ, называются 64, 

переходными — ѵегѣа Ігапзіііѵа (напр. огпаге украшать, етёге, 

покупать), остальныя — непереходными — ѵегЪа іпігапвШта 
(напр. сиггёге бѣжать, йогтіге спать), 

КЪ. ѴегЪа ігапзгйѵа имѣютъ полный страдательный залогъ. 
ѴегЪа іпігапзіііѵа могутъ имѣть только безличныя Формы 

страдательнаго залога, т.-е. только 3-е лицо единств, числа, 

напр. сиггііиг бѣгутъ, ііиг идутъ, ѵепігшг ев! пришли. 
И. Въ латинскомъ языкѣ нѣтъ особой Формы для возвратнаго 

залога. Встрѣчаются, однако, Формы дѣйствительнаго или страда¬ 

тельнаго залога съ возвратнымъ значеніемъ, напр. Іаѵаге мыть, 

мыться, Іаѵагі мыться, вегѵаге беречь, беречься. 

Іаѵо я мою, я моюсь Іаѵатиз мы моемъ, мы моемся 
Іаѵаз ты моешь, ты моешься Іаѵаііз вы моете, вы моетесь 
Іаѵаі онъ моетъ, онъ моется Іаѵапі они моютъ, они моются. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ латинскомъ языкѣ нѣтъ соотвѣт¬ 

ствующихъ Формъ дѣйствительнаго или страдательнаго залога 
съ возвратнымъ значеніемъ, нашъ возвратный залогъ передается 
дѣйствительнымъ залогомъ съ присоединеніемъ винительнаго 
падежа мѣстоименій личныхъ и возвратнаго, напр. я защищаюсь 
деГепбо те, ты защищаешься сіеіепсііз іе и т. д. (сравн. § 55). 

Основа и окончанія. 

I. Различаютъ три главныхъ основы: $5в 
а) основу ргаевѳпіів — для обозначенія дѣйствія продолжаю¬ 

щагося (асііо іпіесіа); отъ этой основы образуются: 

ргаезепз 
ішрегГесіит 
Гиіигит I 
ітрегаііѵиб 
іпГіпіІІѵиз ргаезепііз 
рагіісіріит ргаезепіів 
^египсііит 
^египёіѵиш. 

Р, Никифоровъ Лат. грамжатвфа. ^ 
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Ъ) основу регГесіі — для обозначенія дѣйствія оконченнаго 
(асііо регіесіа); отъ этой основы образуются: 

регіесіит 
ріизчиатрегіесіит 
Іиійгит II (зесипйит) или ехасіит 
іпйпіііѵиз регіесіі 

N13. Формы страдательнаго залога для основы рег/есЫ соста• 
вляются ивъ рагіісіріит рег^есіі раввіѵі (си. ниже — с) и вспомога¬ 
тельнаго глагола вит. 

с) основу виріпі; отъ нея образуются: 

еиріпшп 
рагіісіріит регіесіі раззіѵі 
рагіісіріит Іиіигі асііѵі. 

N6. Чрезъ соединеніе рагіісіріі Гиіигі асііѵі съ іпйпіііѵиз ргаезепііз еззе 
(отъ зит) образуется іпПпііІѵиз ГиіПгі асііѵі. 

Чрезъ соединеніе виріпі на шп съ іпйпіііѵиз ргаезепііз раззіѵі Ігі (отъ ео 
иду) образуется іпПпііІѵиз Гиійгі раззіѵі. 

Форма, отъ которой образуются эти три главныя основы, 

называется глагольной (чистой) основой (см. § 81). 

ргаевепз рсг/’ссіит виріпит 
ігап§-о Ггб^-і Ггасіи-т глагольная основа: {г&д- 

II. Личныя окончанія. 

Асііѵит. Раззгѵит. 
а) гпШсаігѵиз и сопіипсііѵиз. 

8іп§. 1. -т -г 
2. -8 (регГ. -8Іі) -Г18 

3. -і -Ійг 

Ріиг. 1. -тйз -тйг 
2. -іі8 (регГ. -8Йз) -тіт 
3. -пі (регГ. -гипі) •пійг 

Ъ) ітрегаііѵиз. 
8іп§. 2. безъ окончанія или -15 (-гё) 

3. -іо — 

Ріиг. 2. -іё, -Шё (-т!ш) 

3, -дЮ 
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Вспомогательный глаголъ ваш, Ш, еззе быть, бывать. 

Основа ргаезепііз: е$- С6. 
Основа регГесІі: (и- 

Основа ргаезепііз въ нѣкоторыхъ формахъ потеряла е: 
виш, 5ШШ18, Бипі; зіт, біз, біі и т. д. 

в между двумя гласными перешло въ г: 
егат, его. 

Формы тегЫ 6пШ отъ основы ргаезепііз (асііо іпГесіа). 

Іпйісаііѵиз. Сопгипсіітз. 
Ргаезет. 

Вгпд. 1. вит я есмь, я бываю біт 
2. ёз ты еси, ты бываешь БІЗ 
3. езі онъ есть, онъ бываетъ БІІ 

Ріиг. 1. зйтиз мы есмы, мы бываемъ зітиз 
2. езііз вы есте, вы бываете БІІІЗ 
3. зипі они суть, они бываютъ 8ШІ 

Ітрег^есімт. 

Вгпд. 1. ёгат я былъ еззёт 
2. егаз еззёз 
3. егЙьѣ еззёі 

Ріиг. 1. егатиз еззётиз 
2- егаііз еззёііз 
3. егапі еззепі 

Р’иіигит I. 
Вгпд. 1. ёгб я буду 

2. егіз 
3. егіі 

Ріиг. 1. егітиз 
2. егіііз 
3. египі 

Ітрегаіітз. 
Ргаез. 8іпд. 2. бз будь Риі. езіб ты долженъ быть 

3. — езіб онъ долженъ быть 
Ріиг. 2. евіё будьте езібіё вы должны быть 

д' — рипіо они должны быть. 

4* 
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Формы ѵегЪі ЯпШ отъ основы регіесіі (асйо регіѳеіа). 

Іпйісаііѵиз. 
Рег(есІит. 

8іпд. 1. Гйі я былъ 
2. Іоівіі 
3. ІиІѢ 

Ріиг. 1. Гйітиз 
2. Іиізйв 
3. Іибгипі 

Р1издиатрег(есЫт. 

Віпд. 1. Гибг&т я былъ (пе- 
2. Гйёгаз [редъ тѣмъ) 
3. Гйёг&І 

Ріиг. 1. Гиёгапшз 
2. Гиёгаііз 
3. Ійёгапі 

Риіигит II. 
Віпд. 1. Гйёгй я буду 

2. Гйёгіз 
3. Мёг» 

Ріиг. 1. Іиёгітиз 
2. ГиёгШз 
3. Гйёгіпі, 

Сопгипсііѵиз. 

Ійёгіт 
Гйёгіз 
ГйёгІІ 
Гиёгітиз 
ГиёгШз 
Гйёгіпѣ 

Гйіззёт 
Гйіззѳз 
ГиіззёЬ 
Гиіззётиз 
Гиіззѳііз 
(иіззепі 

Формы тегЪі іпйпііі (пошшаііа). 
1п(іпіЫтз. Рагіісіріит. 

Ргаез. еззё быть — 
Рег(. Гиіззё — 
Риі. Ібгѳ или ШШгит, ат, ит еззе Гйійгиз, а, шп будущій. 

Такъ же спрягаются еотрояііа (сложные глаголы): 
аЬзит, а/иі, аЪеззе (аійШгаз, ДГбге) оЬзит, оЬГиі, оЬеззе вредить 

отсутствовать ргаезшп, ргаеАіі, ргаееззѳ стоять во 
айзшп, айГиі или а/Дй, абеззе при- главѣ, начальствовать (ехегсіім») 

сутствовать ргозшп, ргоГиі, ргойеззѳ приносить 
безшп, беГиі, бееззе недоставать пользу 
іпіегзит, іпІегГиі, іпіегеззе участво- зирегзшп, спрегГиі, впрегеззе вста¬ 

вать (риалов паѵаіі въ морскомъ ваться, быть въ избыткѣ, 
сраженіи) 

Везъ рѳгГѳсіпт: іпзпт — іпевзѳ быть въ чемъ-н. 
зиЬзшп — зиЬеззе быть подъ чѣмъ-н. 
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ПрижЙчажІѳ 1. Вмѣсто сопіипсі. ітрег(. еззет встрѣчается (бгет% преиму¬ 
щественно въ условныхъ предложеніяхъ (=я былъ бы). 

Примѣчаніе 2. Рагі. ргаез. образуютъ аЪзит и ргаезипи 
аЪвепв, епііз отсутствующій; ргаѳзепз, епііз присутствующій, настоя¬ 

щій. Сопзйіе аЪзепІѳ (аЫ. аЬзоІ.) въ отсутствіи консула; іп ргаѳ- 
§епіі регісйіо (см. $ 26). 

Ргозшп возстановляетъ первоначальную форму ргой тамъ, гдѣ про¬ 
стой глаголъ вит начинается съ гласнаго звука: 

рго-вшп, ргосі-ез, ргой-езі, рго-зйпшз, ргой-ѳвйа, рго-зипі; ргоД-ёгат; 
ргой-ез; ргосЗ-ёго; ргосг-еазе и т. д. Спряженіе роззшп см. въ § 90. 

Четыре спряженія. 
По окончанію глагольной основы различаютъ четыре спря- 67. 

жеиія (сопіидаііо): 

A) гласное спряженіе на: 

а (I спр.): огпб, огпД-ѵі, огпЯ-ѣит, огпЯ-гѳ украшать 
е (II спр.): сіеів-б, (Іеіе-ѵі, йеіб-іит, <Іе1ё-ге уничтожать 
і (IV спр.): аисЙ-б, аий^-ѵі, аисіі-іит, аийі-ге слушать; 

B) согласное (III) спряженіе: 

1Й0-О, іеа?-і, Іес-іит, іё^б-ге1) покрывать. 
Примѣчаніе. Основы на и идутъ по согласному спряженію: 8ІаШ-о, 

зіаій-і, віаШ-іиш, зіаій-ё-гѳ установлять, рѣшать. О глаголахъ третьяго 
спряж. на іо —§ 72. 

Къ какому спряженію принадлежитъ глаголъ, всего легче можно 
узнать по формѣ іпііпШѵі ргаезепіів асііѵі (I спряж. — на аге, 
II — на ёге, III — на ёге, IV —на Iге), вслѣдствіе чего и 
іп{Іпіі. ргаез. асі. причисляютъ къ основнымъ (или главнымъ) 
формамъ глагола (такъ же, какъ іпйісаііѵиз ргаѳзепНі, іпйісаіі- 
ѵл8 регіесіі и зирішіш). 

Основа ргаезепііз получается, если въ формѣ гп/іпШѵі ргаезспііз отбросить — 
въ третьемъ спряженіи -ёгѳ, а въ остальныхъ -ге: 

Спряженіе: 1. 2. 3. 4. 
Основа ргаезепііз: огпа[тв] йе/б[ге] ^[-б-гѳ]1) аидл[ге]. 
Основа регіесіі получается, если въ формѣ іпйісаііѵі регіесіі отбросить 4; 

іпйгсаігѵиз регіесіі: огпаѵі, основа регіесіі: огпаѵЩ. 
Основа виріпі получается, если въ формѣ зиріпі: отбросить -щп: 

зиріпиш: отЕіпт, основа зиріпі: огпаі[\хт]. 

КВ. Формы отъ основъ регіесіі и зиріпі образуются одинаково 
но всѣхъ спряженіяхъ. 

х) Звукъ е между основой Іед- и окончаніемъ ге есть вставной звукъ. 
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68. 

8 68. 

Образцы четырехъ 
Первое спря- 

Формы ѵегЫ ЙпШ отъ основы ргаевеиШ (оси. ото,-). 
Асііѵшп. 

ІпШсаітіз. Сопіипсігѵиз. 
Ргаезепв. 

8гпд. 1. огпб я украшаю 
2. огпй-8 ты украшаешь 
3. опій-і и т. д. 

Ріиг. 1. ота-шпя 
2. огпа-<І8 
3. огпа-пі 

Ітрег/'есіит. 

8гпд. 1. отй-Ь&-т я украшалъ 
2. огпа-Ъа-э 
3. огпа-ЪЗИ; 

Ріиг. 1. огпа-Ъа-тиз 
2. ота-Ъа-ііз 
3. огпа-Ъа-пі; 

Риіигит I. 

отё-т1) 
отй-8 
отй-ѣ 
ОГП6-ПШ8 

огаб-ііз 
огпе-пі; 

огпй-гё-т8) 
ота-гё-8 
огпа-гё-* 
ота-гё-тиз 
огпа-гё-Мз 
огпа-гё-пі 

8гпд. 1. огпй-ЪО я буду украшать, я украшу 
2. оггіа-Ы-я 
3. огпа-Ы-4 

Ріиг. 1. огпа-Ъі-тиа 
2. огпа-Ы-Й8 
3. ота-Ьи-пі 

Ітрегаігѵт. 
Ргаез. 8іпд. 2. ота украшай, Риі. огпа-іо ты [долженъ укра- 

3. — [укрась оша-і» онъ платъ, украсить 
Ріиг. 2. огпа-іе украшайте, огпа-ібіѳ вы [должны укра- 

3. — [украсьте огпа-піо они платъ, украсить 

*) Огпѳт, огпѳз и т. д. я украшалъ бы, ты украшалъ бы и т. д. 
Огпѳі пуоть онъ украшаетъ по огпѳі пусть онъ не украшаетъ 
огпѳпі пусть они украшаютъ по огпѳпі пусть они не украшаютъ 
огпбпшз будемте украшать 1 по огпбпшз не будемъ (но будемте) украшать 1 

Оріо, иі огпѳі я желаю, чтобы онъ украсилъ (украшалъ). 
Коп йиЫіо, диіп огпеі я не сомнѣваюсь, что онъ украшаетъ. 
*) Орі&Ъат, иі огпагеі я желалъ, чтобы онъ украсилъ (украшалъ). 
Коп биЫіаЪат, диіп огаагеі я не сомнѣвался, что онъ украшаетъ» 
$і огпагѳз, іе Іаибагѳт если бы ты (теперь) украшалъ, я хвалилъ бы тебя (но 

ты не украшаешь). 



правильныхъ спряженій. 
женіѳ (спряженіе на а). 
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Біпд. 1. 
2. 
3. 

Ріиг. 1. 
2. 
3. 

Біпд. 1. 
2. 
3. 

Ріиг. 1. 
2. 
3. 

Біпд. 1. 
2. 
3. 

Ріиг. 1. 
2. 
3. 

Раззіѵшп. 
Іпйісаііѵиз. Сопіипсігѵт. 

Ргаевепз. 

огпб-г меня украшаютъ®) ОТПё-Т 
отЗ-гіз ОГП6-ГІ8 

огпй-ідхг отй-іиг 
огп5-тііг огпе-тиг 
ота-шімі огпй-тіиі 
ота-піиг огпе-піиг 

Ітрег/'есіит. 

ота-Ьй-г меня украшали огпа-гё-г 
ота-Ьа-гіз ота-гё-гіа 
ота-Ъ5-1иг огпа-гё-іиг 
ота-Ьа-тнг огпа-гё-шог 
огпа-Ьа-тіпі огпа-гё-тіні 
огпа-Ъа-пІиг огпа-ге-піиг 

Риіигит I. 
огпа-Ьо-г меня будутъ украшать, меня украсятъ 
ота-Ьё-пн 
огпа-Ы-Ілг 
ота-Ьі-ншг 
ота-Ьі-тіні 
ота-Ъи-піиг 

Ітрегаіітз. 

8) Русскій языкъ имѣетъ для страдательнаго залога только причастія, 
•бъ спряженіи же пользуется описательными выраженіями, состоящими изъ причастіи 
съ глаголомъ вспомогательнымъ, напр. я украшаемъ [есмь], я былъ украшаемъ. 
Недостатокъ самостоятельнаго спряженія страдательнаго залога восполняется у насъ 
употребленіемъ возвратной формы въ смыслѣ страдательнаго валога, напр. онъ 
украшается (вм. онъ украшаемъ [есть]). Для тон же дѣли мы часто употребляемъ 
безличныя формы глагола, а именно 3-е лицо множ. числа, напр. васъ украшаютъ 
(вм. вы украшаемы). 



Формы ѵегЬі ДпШ отъ основы регГѳсіІ. 
Асііѵшп (осн. огпйѵ-). 

Рег^ссіит. 
ІпШсаііѵиз, Сопгипсігѵиз. 

8іпд. 1. огпаѵ-і я украсилъ огпаѵ-ёп-т1) 
2. огпаѵ-і-зіі отаѵ-ёгі-з 
3. огпаѵ-і-4 огпаѵ-ёг!-4 

Ріиг. 1. огпаѵ-і-тиз огпаѵ-ёгі-тиз 
2. огпаѵ-і-вііз огпаѵ-ёгі-ііз 
3. огпаѵ-е-гипі 

Ріиздиашрег/'есігпп. 
огпйѵ-ёгі-п4 

8іпд. 1. огпаѵ-ёга-т я украсилъ огпаѵ-іззё-т2) 
2. огпаѵ-ёга-8 [(передъ тѣмъ) отаѵ-іззё-8 
3. огпаѵ-ёга-4 огпаѵ-іззё-4 

Ріиг. 2. огпаѵ-ёга-тиз огпаѵ-іззё-тиз 
2. огпаѵ-бга-4із огпаѵ-іззё-4І8 
3. 

Біпд. 1. 
2. 
3. 

Ріиг. 1. 

огп&ѵ-ёга-п4. 
Риіигит II. 

огп&ѵ-ёго я украшу. 
огпаѴ'ёгі-8 
огпаѵ-ёгі-4 
огпаѵ-ёгі-тиз 

огпаѵ-іззе-пі 

2. огпаѵ-ёгі-4із 
3. огп&ѵ-ёгі-п4 

ѴерЬиш іпйпііиш (потіпаііа). 
Іп^гпгііѵт. Рагігсгргит. 

Ргаез. ота-ге, украшать, укра- 

Рег[. огпаѵ-іззе [сить 
Риі. огпаі-гтш, аш, иш еззе3) 

огпа-п$, апііз | украшая, 

отпъі-агиз, а, иш, тотъ, который 
будетъ украшать, украситъ 

Оегипсігиш. 
6?еп. огпа-и<й украшенія, украшать, 

украсить 
отш-псіо украшенію огпаі-гт (чтобы) украшать, 
(ай) огпа-пйиш для украшенія украсить 

АЫ. огпа-ж?о украшеніемъ, украшая огпаі-и для украшенія 
г) Огпаѵёгіт, огпаѵёгіз и т. д. я украсилъ бы, ты украсилъ бы и т. д. 
N011 биЪііо, ^шп огпаѵёгН я нѳ сомнѣваюсь, что онъ украсилъ (украшалъ). 
*) 8і огпаѵіззез, іѳ Іаибаѵіззет если бы ты (тоіда) украсилъ, я похвалилъ бы 

тебя (но ты не украсилъ). 
Коп сІиЪііаЪат, диіп огпаѵіззеі я не сомнѣвался, что онъ украсилъ* 
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Іпйгсаііѵиз. 
Раззітшп*). 

Рег{есіит. 
Соптпсііѵиз. 

Вгпд. 1. 
2. 
3. 

Ріиг. 1. 
2. 
3. 

Вгпд. 1. 
2. 
3. 

Ріиг. 1. 
2. 
3. 

Вгпд. 1. 
2. 
3. 

Ріиг. 1. 
2. 
3. 

Ргаез. 

Рег 
Риі. 

от Ш-ш, 
а, ит 

огпаі-г, 
а 

огпаіиз, 
а, ит 

огпаі/, 
ае, а 

отаім$, 
а, ит 

огпаі/, 
ае, а 

меня украсили, 
я былъ укра¬ 
шенъ (передъ 

тѣмъ) 

отаі-м$, 
а, ит 

огпаі-/, 
Об, (X 

огпаіг«, 
а, ит 

огпЯіг, 
ае, а 

вит пеня украсили, я 
еа [былъ украшенъ 

еві 
зшпиэ 
езііз 
8ипі 

Рітдиатдег/'есіиѵг. 
егат 
егаз 
егаі 
егатиэ 
егаііз 
егапі 

Риіигит II. 
его меня украсятъ, я буду украшенъ 
егіа 
егіі 
егітиз 
егіііз 
египі 

віт 
віз 
зі4 
вітиз 
8І1ІЗ 
8ШІ 

еззет 
еззез 
еззеі 
еззётиэ 
еззёііз 
еззені 

Іп/'іпШѵиз. Рагіісіргит. 
огпа-п быть украшаему, — 

укратѳну, украшаться 
огпаі-шю, ат, ит еззѳ огп&і-ге$, а, ит украшенный 
огпаі-ит Ъѵі*). — 

Оегипйіѵит. 

оѵш-п&из, а, ит тотъ, котораго должно украшать. 

•) Роіо шаігет огпаге я думаю, ито мать украшаетъ 
риіо таігет огпаѵіззѳ я думаю, что мать украсила (украшала) 
риіо таігет отаіпгат еззѳ я думаю, что мать будетъ украшать, украситъ 
риіо таігет огпагі я думаю, что мать украшаютъ (что мать украшаема) 
риіо таігет отаіат ѳззѳ я думаю, что мать украсили (украшали), что мать 

была украшена (была украшаема) 
риіо таігет отаідоп ігі (т/ъп. (иі, ражѵі — неизмѣняемая форма) я 

думаю, что мать будутъ украшать, украсятъ, что мать будетъ украшена, 
*) См. § 66, Ь. КВ. 
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69. Второе епря- 

Формы ѵегЪі йпііі отъ основы ргаезепШ (оси. йеЫ-). 

Асіітпт. 

ІпйгсаЫѵиз. Сопіипсііѵиз. 

Ргаезепз. 

8гпд. 1. <1ё1ё-0 я уничтожаю 
2. <1е1б-з 
3. (ІеІё-4 

Ріиг. 1. <1е1ё-тиз 
2. <іе1ё-ііз 
3. (Ые-пі 

Ітрег^есіит. 

8іпд. 1. йбІё-Ъб-т я уничтожалъ 
2. <1е1ё-Ьа-э 
5. (іеІё-Ьа-4 

Ріиг. 1. ёеІё-Ъа-тиз 
2. сІеІё-Ъа-ііз 
3. <1е1ё-Ъа-пі 

Риіигит I. 

Вгпд. 1. аеІё-Ъо я буду уничтожать, я уничтожу 
2. аёіе-Ы-8 
3. (іеІё-Ы-і 

Ріиг. 1. <1е1ё-Ы-тиз 
2. сІеІё-Ы-Ііз 
3. <1е1ё-Ъи-п4 

Ітрегаііѵиз. 

Ргаез. 8гпд. 2. <1ё1ё уничтожав, уни- Риі. <1е1е-іо ты 1 долженъ уничто- 

3. — [чтожь (1е1ё-ІО ОНЪ I жать> уничтожить 

Ріиг. 2. <іе1ё-1е уничтожайте, <іе1б-ібіе вы I должны уничто- 

3. — [уничтожьте (ІеІе-ЦІО ОНИ | жать, уничтожить 

йбіё-ге-т 
<іе1б-гб-з 
сіеіё-гё-і 
(іеіё-гё-тиз 
сіеіб-гё-ііз 
йеіё-ге-пі 

<1ё1ё-8.-т 
<1е1е-а-з 
сіеіе-й-і 
сіеіе-а-тиз 
(іеіе-а-ііз 
<іе1е-а-пі 
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асеніѳ (спряженіе на е). 

Раззіѵшп. 

Іпйісаііѵиз. СоптпсЫтз. 

Ргае$еп$. 

8іпд. 1. дёіё-бг меня уничто- аеіё-а-г 
2. деіё-гіз [жаютъ йеІе-З-гіз 
3. йеіё-іиг Деіе-а-іиг 

Ріиг. 1. іеіё-тиг <1е1е-а-тиг 
2. <1е1ё-тіпі йеіе-а-тіпі 
3. Йеіё-піиг йеіе-а-піиг 

Ітрег/'есіит. 

8іпд. 1. <іё1ё-Ъа-г меня уничто- <іё1ё-гё-г 
2. «ІеІе-Ъа-гіз [жали (іеіе-гё-гіз 
3. <іе1е-Ьа-іиг йеіе-гё-іиг 

Ріиг. 1. <1е1е-Ъа-тиг <іе1е-гё-тиг 
2. (іеІе-Ъа-тіш йеіе-гё-тші 
3. йеІе-Ьа-піиг йеіе-ге-піиг 

Риіигит 1. 

8іпд. 1. аёіе-Ьб-г меня будутъ уничтожать, меня уничтожатъ 
2. йеІё-Ьё-гіз 
3. <1е1е-Ъі-іиг 

Ріиг. 1. <іе1е-Ы-тиг 
2. <іе1е-Ьі-тіпі 
3. йеІе-Ьи-піиг 

Ітрегаіітз. 
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Формы ѵѳгЫ ЯпШ отъ основы регІесО. 

Асііѵит (осн. д&Ыѵ-). 

Іпйісаііѵт. 
Рег{ес1ит. 

Сопіипсііѵиз. 

Віпд. 1. <іё1ёѵ-і я уничтожилъ ёёіёѵ-ёгі-т 
2. йеіёѵ-і-зіі йеіеѵ-ёгі-з 
3. сІеІёѵ-М; йеіеѵ-ёгі-і 

Ріиг. 1. (іеіёѵ-і-пшз Йеіеѵ-ёгі-тиз 
2. (іеіѳѵ-і-зііз йеіеѵ-ёгі-ііз 
3. йеіѳѵ-ѳ-гипі 

Ріищиатрег^есіит. 

йеіеѵ-ёгі-пі 

Віпд. 1. (Шёѵ-ёгё-т я уничтожилъ йёіёѵ-іззё-т 
2. іеІѳу-ёга-8 [(породъ тѣмъ) йеіѳѵ-іззё-з 
3. (іеіеѵ-бга-і йеіеѵ-іззё-і 

Ріиг. 1. (іеіеѵ-ёга-тиз йеіеѵ-іззё-тиз 
2. (іеіеѵ-ёга-ііз йеіеѵ-іззё-ііз 
3. іеіеѵ-ёга-пі Йеіѳѵ-іззе-пі 

Риіигит II. 
Віпд. 1. йёіёѵ-ёгб я уничтожу 

2. йеіеѵ-ёгі-з 
3. йеіеѵ-ёгі-і 

Ріиг. 1. (1е1еѵ-ёгІ-ти8 
2. ёеіеѵ-ёгі-ііз 
3. йеіеѵ-ёгі-пі 

ѴѳгЬит іпйпііит (потіпаііа). 

Іп{іпгііѵиз. 

Ргаез. <іё1 ё-ге уничтожать, уни- 
Регр. йёіёѵ-іззе [чтожить 
Риі. йёіёі-йгшп, аш, шп еззѳ 

ОегипШит. 
веп. <1ё1е-П(іі уничтоженія, уничто¬ 

жать, уничтожить. 
Раі. йеіе-пйо уничтоженію 
Лее. (а<і) іеіе-шіиіп для уни¬ 

чтоженія 
ЛЫ. йе1е-п<Іо уничтоженіемъ, 

уничтожая 

Рагігсгріит. 

дам», епИ. { 1 і уничтожая 

(Шёі-йгиз, а, иш тотъ, который 
будетъ уничтожать 

Виріпит. 

сіёіёі-ит (чтобы) уничтожать, 
уничтожить 

сіёіёі-и для уничтоженія 
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Раззітшп*). 

ІпЗісаІіѵиз. 

Віпд. 1. 
2. 
3. 

Ріиг. 1. 
2. 
3. 

беіёі-из, 
а, шп 

йеіёі-і, 
ае, а 

Регресіит. 
яіітп меня уничто- 
0д іжили, я былъ 

^ [уничтоженъ 

бшпиз 
е$Й8 

8ип1 

Р1ищиатрег[есЫт. 

Віпд. 1. 
2. 

(Іеіёіиз, 
[ егат 
егаз 

меня уничто¬ 
жили, я былъ 

3. 
а, ит ' 

( егаі 
уничтоженъ 

(передъ тѣмъ) 

Ріиг. 1. 
ёеіёіі, 

( егатиз 
2. егайз 
3. 

ае, а 1 егапі 

СопіипсНѵиз. 

дбШ-из. 
8ІШ 
8ІЗ 
8ІІ 

<1е1ёі-і, {8!“из 
’ ! 81І18 

а \ыпІ 
ае. 

Йеіеіиз, 
а, ит 

Деіёіі, 
сЬ6^ 3; 

еззет 
еззез 
еззе( 
евбётиз 
еззёііз 
еззепі 

Риіигит II. 

Віпд. 1. 
2. 
3. 

Ріиг. 1. 
2. 
3. 

іеіёіиз, 
а, ит 

Йеіёіі, 
ае, а 

его меня уничтожатъ, я буду уничтоженъ 
егіз 
егіі 
егшшз 
егіііз 
египі 

Іп/гпШѵиз. Рагіісіріит. 

Ргаез. <Шё-й ( УЯИ,Т0лаемУ- _ 
I быть уннчтожѳну 

Рег{. <1е1ёі-ит, ат, ит еззе Йеіёі-из, а, ит уничтоженный 
Риі. <1е1&Ь-ит ігі — 

ОегипЛіѵит. 

йёіе-пйиз, а, ит тотъ, котораго должно уничтожать. 

•) Си. § 65, ь, N5, 
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70. 

§ 70. 

Третье епря- 

Формы ѵегЬі Опііі отъ основы ргаезелііз (осн. іед-). 

Асіітит. 

ІпШсаііѵиз. Сопгипсігѵиз. 

Ргаезепз. 

8іпд. 1. іё§-0 я покрываю іё§-&-т 
2. іе§-г-з іе§-а-з 
3. іе§-а-і 

Ріиг. 1. іё^-і-тиз іе§-й-тиз 
2. іё§-|-1із 4е§-а-ііз 
3. Іе§-м-п4 іе^-а-пі 

Ітрег^есіит. 

8гпд. 1. 4ё§-ё-М-т я покрывалъ 
2. 1е§-ё-Ъа-8 
3. іе§-ё-Ъ&-1; 

Ріиг. 1. іе§-ё-Ъа-пшз 
2. іе§-ё-Ъа-ііз 
3. іе§-ё-Ъа-пі 

Іед-ё-гё-т 
іе§-ё-гё-8 
іе^-ё-гё-і 
іе§-ё-гё-пшз 
іе§-ё-гё-1із 
іе§-ё-ге-п1 

Риіигит I. 

8гпд. 1. іёд-й-т я буду покрывать, я покрою 
2. іед-ё-8 
3. іе§-ё-* 

Ріиг. 1. іе§-ё-пшз 
2. 1е§-ё-Й8 
3. іе§-е-пі 

Ітрегаііѵиз. 

Ргаез. 8гпд. 2. 1ё§-ё покрывай, Риі. іё§-(-іо ты гдоменъ покры- 

3. — [покрой онъ Івать, покрыть 

Ріиг. 2. покрывайте, іе§-і-ібіе ВЫ г должны покры- 

3, — [покройте іе^-и-діо одд^вать» покрыта 



— 63 — § 70. 

женіе (согласное спряженіе). 

Развіѵшп. 

Іпйісаііѵш. 

Ргаезепз. 

Вгпд. 1. Іёд-б-г меня покрываютъ 
2. іёе-ё-гіа 
3. і6§-г-1иг 

Ріиг. 1. і;ё§-2-пшг 
2. іе§-і-тіпі 
3. іе§-м-пі,иг 

Ітрег/'есіит. 

Вгпд. 1. іё$-ё-Ь&-г меня покрывали 
2. і;е§-е-Ъа-гіз 
3. Іе§-е-Ъа-іиг 

Ріиг. 1. іе§-е-Ьа-тиг 
2. іе^-е-Ъа-тіпі 
3. іед-е-Ъа-піиг 

Риіигит, I. 

Вгпд. 1. іёд-й-г меня будутъ покрывать, меня покроютъ 
2. іед-ё-Нз 
3. іе§-ё-1иг 

Ріиг. 1. іе§-ё-піиг 
2. іе§-ё-тіпі 
3. Іе§-е-пі,иг 

іёд-ё-гё-г 
Іе§-е-гё-гіз 
іе§-е-гё-іиг 
іе§-е-гё-тиг 
іе§-е-гё-т1пі 
іеп-е-ге-піиг 

Сопгипсігѵиз. 

іё§-а-г 
іе§-а-гіз 
іе§-а-1иг 
іед-а-тиг 
іе§-а-тті 
іе§-а-піиг 

Ітрегаііѵиз, 



— 64 — 70. 

Формы ѵегЫ йпШ отъ основы рѳгГѳсіі. 

Асіітшп (оси. Ых-). 
ІпЗісаЫѵиз. Сопіипсііѵиз. 

Регресіит. 
8іпд. 1. іех-і я покрылъ 

2. іех-і-зіі 
3. іех-І-4 

Ріиг. 1. іех-і-тиз 
2. іех-і-еііз 
3. іех-ё-гипі 

іех-ёгі-т 
іех-ёп-з 
іех-ёгі-і 
іех-ёгі-тиз 
іех-ёгі-ііз 
Іех-ёгі-пі 

іех-іезё-т 
Іех-І88ё-8 
іех-І88ё-і 
іех-І88ё-тиз 
іех-іввё-ііз 
Іех-івзе-пі 

ІЫигит II. 
Вгпд. 1. іех-ёго я покрою 

2. іех-ёгі-з 
3. іех-ёгі-і; 

Ріиг. 1. іех-ёгі-тиэ 
2. іех-ёгі-ііз 
3. (ех-ёгг-пі 

Р1ищиатре.г(есіит. 

Вгпд. 1. Іех-ёгё-т я покрылъ (пе- 
2. іех-ёга-з [редъ тѣмъ) 
3. (ех-ёгй.-* 

Ріиг. 1. іех-ёга-тиз 
2. іех-ёга-ііз 
3. іех-ёга-пі 

ѴегЪит іпйпііит (потіпаііа). 
Іп/гпШѵи$. 

Ргаез. іе^-ё-ге покрывать, по- 
Рег/'. іех-І88е [крыть 
Риі. іесі-йгит, ат, ит еззе 

ОегипШит. 
Оеп. іё§-е-п<1і покрытія, покры¬ 

вать, покрыть 
Юаі. іе§-е-п<1о покрытію 
Лее. (аі) іед-е-псіит для по¬ 

крытія 
ЛЫ. іе^-е-пйо покрытіемъ, по¬ 

крывай 

(ё§-е-пз, 

РагЫсірмт. 
епііз / покрывающШ, 

I покрывая 

іесі-игиз, а, ива тотъ, который 
будетъ покрывать 

іесі-ит (чтобы) покрывать, по¬ 
крыть 

іесі-и для покрытія 



— 65 — 

8іпд. 1. 
2. 
3. 

Ріиг. 1. 

Віпд. 1. 
2. 
3. 

Ріиг. 1. 
2. 
3. 

Віпд. 1. 
2. 
3. 

Ріиг. 1. 
2. 
3. 

Раззітшп*). 
Ішіісаііѵиз. 

Рег{есіит. 

I бит пеня покрыли 
' I ЛО 

Сопіжсііѵиз. 

іесі-і, 

Іесіиз, 

іесіиз, 

битиз 

іесі-из, 

іесі-і, 

егатиз 
егаііз 
егапі 

Риіигит II. 
его меня покроютъ 

егітиз 
егіііз 
египі 

зіі 
бітиз 
зіііз 
зіиі 

Р1іщиатрег[ес1ит. 
егат меня покрыли ^ес(.и8 [ еззет 
егаз [(передъ тѣмъ) ’ { еззез 
егаі а’ ит I еззеі 

еззетиз 
еззёііз 
еззепі 

Іп/гпйіѵиз. 

Ргаез. Іёй-І / быть покрыв^, 
° ( быть покрыту 

Рег/1. іесі-ит, ат, ит еззе 
Риі. іесі-ит ігі 

Рагігсгршт. 

іесі-из, а, ит покрытый 

СегипШѵит. 

Іё§-е-п<іи8, а, ит тотъ, котораго должно покрывать. 

*) См. § 65, Ь, N3. 

В. Никифоровъ. Лат. грамматика. 



66 71. 

Четвертое спря- 

71. Формы ѵегЫ йпШ отъ основы ргаезепШ (оси. аийі-). 

Асіітшн. 

Іпйісаііѵиз. Сопіипсііѵиз, 

Ргаезепз. 

Віпд. 1. аисіі-б я слушаю аи(1і-&-іп 
2. аисіі-з аийі-а-з 
3. аиіі-і аисіі-а-і 

Ріиг. 1. аисіі-тиз аисіі-а-тиз 
2. аийі-ііз аисіі-а-ііз 
3. аи(1і-и-пі аийі-а-пі 

Ітрег{есігт. 

Віпд. 1. аи<И-ёЪа-т я слушалъ аийі-гё-т 
2. аисІі-ёЪа-з аийі-гё-з 
3. аис1і-ёЪ&-4 аисіі-гё-і 

Ріиг. 1. аиіі-ёЪа-тиз аи(1і-гё-тиз 
2. аи(1і-ёЬа-ііз аийі-гё-ііз 
3. аиді-ёЪа-пі аиді-ге-пі 

Риіигит I. 

Віпд. 1. аийі-й+т я буду 
2. аийі-е-а 
3. аисіі-ё-і; 

Ріиг. 1. аибі-ё-тиэ 
2. аисіі-ё-ііз 
3. аисіі-е-иі 

слушать, я выслушаю 

Ітрегаііѵиз. 

Ргаез. Віпд. 2. аийі слушай, вы- 
3. — [слушай 

Ріиг. 2. ашіі-іе слушайте, 

3. — [выслушайте 

Риі. аийі-іо ты 
аи<Іі-іо онъ 
аи<іі-Ше вы 
аи<1і-и-п-іо они 

} 

} 

долженъ 
слушать 
должны 
слушать 



— 67 — § 71. 

шеніѳ Сспряокеиіе, на і). 

Раззітот. 

ІпйісаЫѵ и$. Сопіипсііѵиз. 

Ргаезепз. 

Біпд. 1. ашЙ-б-г меня слушаютъ 
2. ашіі-гіз 
3. аийі-іиг 

Ріиг. 1. аи<1і-тиг 
2. аибі-тіпі 

3. аиёі-и-піиг 

Ітрег^есіит. 

8гпд. 1. аи<Й-ё-Ъ&-г меня слушали 
2. ашІі-е-Ьа-гіз 
3. ашЦ-е-Ьа-іиг 

Ріиг. 1. ашіі-е-Ьа-тиг 
2. аибі-е-Ъа-тіпі 
3. аи(1і-е-Ьа-пІиг 

Риіигит I. 

8гпд. 1. аийі-й-г меня будутъ слушать, меня выслушаютъ 
2. аийі-е-гіа 
3. аисіі-б-іиг 

Ріиг. 1. ашіі-ё-шиг 
2. ашіі-б-тші 
3. аисіі-е-піиг 

аиаі-ге-г 
аийі-гё-гіз 
аибі-гб-іиг 
ашіі-гё-тиг 
аийі-гё-тіпі 
аисіі-ге-іііиг 

аи<И-&-г 
аисіі-а-гіз 
аиді-а-іиг 
аибі-а-тиг 
аиіі-а-тіпі 
аи<іі-а-пІиг 

В* 

ІтрегаЫѵиз. 
л 



— 68 — § 11. 
Формы ѵегЫ ЯпШ отъ основы реіТесіі. 

Асііѵот (осн. аиЛіѵ-). 

ІпЗісаігѵиз. Сопіипсігѵиз. 

Рег/'есіит. 

Біпд. 1. аидіѵ-і я выслушалъ аидіѵ-ёгі-ш 
2. аидіу-і-біі аидіѵ-ёгі-8 
3. аидіѵ-І-і аидіѵ-ёгі-4 

Ріиг. 1. аидіѵ-І-шиз аидіѵ-ёгі-шиз 
2. аидіѵ-і-8Й8 аи<1іѵ-ёгі-ІІ8 
3. аидіу-б-гипі; аидіѵ-ёгі-пі 

Р1издиатрег{есіит. 

Біпд. 1. аидіѵ-ёг&-т я выслушалъ аидіѵ-іззё-ш 
2. аидіу-ёга-8 [(передъ тѣмъ) аидіѵ-іззё-з 
3. аидіѵ-ёгй-і аидіѵ-іззё-І 

Ріиг. 1. аидіѵ-ёга-шив аидіу-іззё-шиз 
2. аидіѵ-ёга-ііз аидіѵ-іззё-ііз 
3. аидіу-ёга-пі аидіу-іззе-иі 

Риіигит II. 
Біпд. 1. аидіѵ-ёгб я выслушаю 

2. аидіѵ-ёгх-8 
3. аидіѵ-ёгі-і 

Ріиг. 1. аидіѵ-ёгі-тив 
2. аидіѵ-ёгі-ііа 
3. аидіу-ёгі-пі 

ѴѳгЬит ІпЯпМит (потіпаііа). 

Іп/гпіігѵиз. 

Ргаез. аиді-ге слушать, выслу- 
Рег?. аидіѵ-іззе [шать 
Риі. аидіі-шит, аш, ши евзе 

Оегипйіит. 
От. аис1і-е-п<1і слушанія, слушать 
Ваі. аи<1і-е-п<1о слушанію Биріпит. 
Асе. (ад) аиді-е-пдиш для слушанія аидіі-иш (чтобы) слушать 
АЫ. аиді-е-пдо слушаніемъ, слушая аидіі-и для слуха 

аиді-е-пв, епііз ( сіушающі3* 
7 I слушая 

аидіі-Пгиз, а, шп тотъ, ко* 
торый будетъ слушать 
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Іпйкаііѵиз. 
Раазітшп*). 

РегГесіит. 

Сопіипсііѵиз. 

8іпд. 1. С бит меня вы- 
2. аисМ'и8і , ез [слушали 
3. а>ит (ез* 

Ріиг. 1. [ зитиз 
2. аи(Ш> | ез*із 
3. ае» а зипі 

аийй-из, 

аийіі-і, 

8іпд. 1. 
2 аштиз, 

3. 
Ріиг. 1. 

2. 
3. 

аийііі, 
ае, а 

Р1издиатрег[есЫт. 
Іегат меня выслу- 
егаз |шали ("е- 
ега* 1радъ Ймъ) 

| ег5тиз 
| ега*із 
[ егап* 

аийііиз, 

ашіііі, 

8іпд. 1. 
2 аисіііиз, 

3. а> 11111 
Ріиг. 1. 

2 аи<1і*і, 
3, аеі а 

Риіигит II. 
его меня выслушаютъ 

египиз 
егійз 
егин* 

зі* 
зітиэ 
зіііз 
зіп* 

еззётиз 
еззёйэ 
еззеп* 

Іп/гпіііѵиз. Рагіісіріит. 

Ргаев. аиЙІ-ГІ / ^ елушаеяу, _ 
I быть выслушану 

Ръг(. аи<1і*-шп, ат, ит еззе аисііі-из, а, ит выслушанный 
Риі. ашМ-т» %гі — 

ОегипйІтт. 

аисіі-е-ініиз, а, ит тотъ, котораго должно слушать. 

•) См. § 65, Ь, КВ, 



8 72. — 70 — 

Глаголы третьяго (согласнаго) спряженія на іо. 

72. У нѣкоторыхъ глаголовъ съ согласной основой въ формахъ 
отъ основы ргаезепЫв вставляется і передъ а, о, и, е (но только 
не передъ ёг [е краткое] и не во второмъ лицгь един, числа 
ітрегаігѵі ргаезепііз, напр; сарёге, саре); 

Асііупш. 

Ргаез. Іпйіс. сёрі-о я беру Сот. 
сар-і-з 
сар-і-і 

сарі-ат 
сарі-аз п т. д. 

Ітр{*. Іпйіс. 

Риі. I. 

Ітрегаі. Ргаез, 
1п(. Ргаез. 
Рагі. Ргаез. 

сар-І-тиз 
сар-Міз 
сарі-и-пі 
сарг-ёЪат 
сарг-ёЬаз и т. д. 
сарг-ат 
сарг-ез и т. д. 
сар-е, сар-ііе, 
сар-ёге 
сарг-епз, епііз 

Сопі. сйр-ёгет 
сар-ёгез и т. д. 

Риі. сар-ііо, сар-іібіе, сарі-ипіо 
Оегипй. сарі-епсіі и т, д. 

Ргаез. Іпйіс. 

Ітр(. Іпйіс. 

Риі. I. 

Щ. Ргаез. 

Раззіѵит. 

сарі-ог Сопі. 
сйр-6-гіз 
сар-І-Іиг 
сар-і-тиг 
сар-і-тіпі 
сарг-и-піиг 
сарг-ёЬаг Сопі. 
сарг-еЬагіз и т. д. 

сарі-аг 
сарі-агіз и т. д. 

сар-ёгег 
сар-егёгіз и т. д. 

сарі-аг 
сарг-ёгіз и т. д. 
сар-і Сегипйіѵ. сарі-епДиз 

Примѣчаніе. Такъ спрягаются, кромѣ с&ріо, еще слѣдующіе глаголы: 
сйріо, Шіо, іёсіо, Ш§іо, і&сіо, рйгіо, ^ий^іо, г&ріо, варіо, сотрозгіа отъ неупо¬ 
требительныхъ Ійсіо и зрёсіо, йеропепііа (§§ 73, 76) ^г&сііог, тбгіог, раііог, 
саріо беру (84, 61) рагіо рождаю (84, 22) сопзрісіо взираю (85, 67) 
сйріо желаю (85, 74) ^ий^іо потрясаю (85, 69) іШсіо привлекаю (85, 55) 
Гб(ііо копаю (84, 93) гаріо похищаю (85, 93) (рМог иду (88, 24) 
Гасіо дѣлаю (84, 69) варіо имѣю вкусъ чего- тбгіог умираю (88, 34) 
Пфо бѣгу (84, 77) либо (85, 75) раііог терплю (88, 29) 
іасіо бросаю (84, 79)1). 

*) Первая цифра означаетъ §, вторая — № глагола. 



— 71 — § 73, 74. 

ѴегЬа йеропепііа. 

ѴегЬа йоропепііа (отложительные глаголы) имѣютъ стра- 73. 

дательную форму, но значеніе дѣйствительнаго залога‘), напр. 
Ьо г Іо г я ободряю, тогіог я умираю. Относительно Формъ ѵегЬі 
іпГіпііі слѣдуетъ замѣтить, что 

a) дегшйітт (па -псіиз) удерживаетъ свое страдатель¬ 
ное значеніе. 

b) изъ дѣйствительнаго залога взяты: 

рагіісіріит ргаезепііз, 
рагіісіріит и іпріпіігоиз /иіигі, 
дегипйіит, 
виріпит. 

Беропепз I спряженія (спрлою. на а) 

Ьогіог, Ьогіаіиз вит, Ьогіагі ободрять. 74. 

Іпйкаікт. Сопіипсііѵиз. 
Ргаез. Ьогіог я ободряю Ьогіег 

Ьогіагіз Когйгіз 
Іюгіаіиг и т. д. Іюгіаіиг п т. д. 

Ітр{. ЬогІаЪаг я ободрялъ Ьогіагег 
Ьогіаѣагіз Ьогіагегіз 
ЬогіаЪаіиг и т. д. Ьогіагёіиг и т. д, 

Риі. I. ЬогіаЬог я буду ободрять, 
я ободрю 

ЬогіаЪбгіз 
ЬогіаЬйиг и т. д. 

ІтрегаЫтгз. 

Ьог4а-гв ободряй, ободри 
Ьогіа-тіпі ободряйте, ободрите 

Рег(. Ьогіаіиз зит я ободрилъ Ьогіаіия віт 
Ріиздир/". Ьогіаіиз егат я обод- ЪогШиз еззет 

рилъ (передъ тѣмъ) 
Риі. II. ЬогШиз его я ободрю 

«) См. $ 63, 6, 



§ 74, 75. — 72 — 

75. 

Іп[іпШтз. 

Ргаез. Ъогіагі ободрять, обод¬ 
рить 

Рег(. ЪогШшп, ат, шп еззе 
Риі. Ьогіаійгит, ат, ат еззе 

ОегипЛгит. 

когіапйі ободренія, ободрять 
и т. д. 

РагЫсіршт. 

когіапз, апііз ободряющій, обод¬ 
ряя 

Ьогіаіиз, а, шп ободрившій 
когіаійгиз, а, ит тотъ, который 

будетъ ободрять 

Виріпит. 

когШЫт (чтобы) ободрять 
когіаіи для ободренія 

ОегипШѵит. 

Ьогіапдиз, а, ит, тотъ, котораго долоюио ободрятъ. 

Беропепз И спряженія (спряоіс. на е). 

роШсеог, роііісііиз ват, роііісёгі обѣщать. 

Іпйісаіітз. Сопіипсігѵиз. 

Ргаез. роШсеог я обѣщаю 
роііісёгіз 
роПісбіиг и т. д. 

Ітр(. роШсёЪаг я обѣщалъ 
роІІісеЪагіз 
роІІісеЪаіиг и т. д. 

Риі. I. роШсёЪог я буду обѣщать, пообѣщаю 
роІІісеЪёгіз 
роПісеЫіиг и т. д. 

роШсеаг 
роііісейгіз 
роИісеаіиг и т. д. 
роШсёгег 
роііісегёгіз 
роііісегёіиг и т. д. 

Ітрегаігтз. 

роШсб-гв обѣщай 
роіііее-тіпі обѣщайте 

Рег{. роііісііиз зит я (по)обѣщалъ роііісііиз зіт 
Ріиздир?. роііісііиз егат я (по)обѣщадъ роііісііиз еззещ 

(передъ тѣмъ) 

Риі. II. роііісііиз его я пообѣщаю 



— 73 — § 76, 76. 

Іп/гпШѵиз. 

Ргаез. роііісёгі обѣщать 

Рег/*. роііісіішп, ат, ит еззе 
Риі. роИісНйгиш, ат,ит е88е 

Сегипсііит. 

роіігсепсіг обѣщанія, обѣщать 
и т. д. 

Рагіісіріит. 

роШсепз, епііз обѣщающій, 
обѣщая 

роііісііиз, а, ит обѣщавшій 
роШсіШгиз, а, ит тотъ, ко¬ 

торый будетъ обѣщать 

Зиргпит. 

роШсХіит (чтобы) обѣщать 
роІІісХЫ для обѣщанія 

ОегипЛітт. 

роШсепйиз, а, ит тотъ, который долженъ бытъ обѣщанъ. 

Беропепз III спряженія (согласи. спряоіс.). 

рёгвёциог, регзесйіиз зцт, рёгзёциі преслѣдовать 76. 

Іпсіісаііѵиз. Сопіипсііѵиз. 

Ргаез. рёг8ё^ио^ я преслѣдую рёгзёдиаг 
рег86^иёгі8 регзедиагіз 
рег8е^шіиг и т. д. регзедиаіиг п т. д. 

Ітр/■. регзедиёЪаг я преслѣдо¬ ре^8ё^иё^е^ 
валъ 

рег8е^иеЬа^І8 рег8е^иегё^із 
регзедиеЪаіиг и т. д. рег8е^иегё1;и^ п т. д. 

Риі. I. ре^8ё^иа^ я буду пре- 
слѣдовать 

регзедиегіз 
рег8е^и^іиг и т. д. 

Ітрегаііѵиз. 

регвёцп-З-ге преслѣдуй 
регведп-і-тімі преслѣдуйте 

Рег/*. регзесйіиз вит я преслѣ- регзеспіиз віт 
довалъ 

Ріиздирр. регзесйіиз егащ я преслѣ- регзесиіиз еззет 
довалъ (передъ тѣмъ) 

Риі. II. регзесйіиз его я буду пре¬ 
слѣдовать 



§ 76, 77. — 74 — 

Іп/гпйгтз. 

Ргаез. рёгзёдиі преслѣдовать 

Рег/. регзесйіит, ат, пт еззе 

Риі. регзссиШгит, ат, ит еззе 

вептйіит. 
регзедиепйі преслѣдованія, пре¬ 

слѣдовать и т. д. 

Рагіісгріит. 

рёгзёдиепз, епігз преслѣдующій, 
преслѣдуя 

регзесШиз, а, ит преслѣдо¬ 
вавшій 

регзесиіигиз, а, ит тотъ, кото¬ 
рый будетъ преслѣдовать. 

Виріпит. 

регзесШит (чтобы) преслѣдо¬ 
вать 

регзесаіи для преслѣдованія 

Ссгипйіѵит. 

регзедиепсіиз, а, ит тотъ, котораго долокно преслѣдовать. 
А%%тШот, аддгевзиэ вит, аддгёсіі нападать (Ьозіт на непріятеля). См. 

§ 72 и пр. 
Ргаез. Іп&. адедссНог, а^^гёіібгіз, аддгёсШиг и т. д. Сопі. аддгесНаг, 

авегесі/агін. — Ітрі'. Іші. аддгесІіёЪаг; Сопі. аддгёДбгег, аддгесіегѳгіз. 
Риі. I. аддгесМаг, аддгесііёгіз. — Ітрегаі. оддгёёёге, аддгеёітіпі. 
Рагіісгр. аддгесігепз, епііз; аддгеззиз; аддгеззйгиз.— Оегипсііитп аддтейі- 

епсіі. — Сегипйіѵит аддгесИегнІиз. — Іп/гпіі. рсг[. аддгеззшп, ат, ит еззе; 
Риі. аддгеззигит, ат, ит еззе. 

77. 
Беропепз IV спряженія (спряж. на і). 

Ьаг§іог, Іагейиз зшп, Іагдігі дарить. 

Ргаез. 

Ітр/. 

Ш I. 

ІпШсаігѵиз. 
Іаг^іог я дарю 
Іаг^ігіз 
1аг§хіиг и т. д. 
1аг§іёЪаг я дарилъ 
Іаг^іеЬагіз 
1аг§іеЪаіиг и т. д. 
1аг§іаг я буду дарить, я подарю 
Іаг^ібгіз 
Іаг^іеіиг и т. д. 

Сопгипсігѵиз. 
Іагдіаг 
1аг§іагіз 
Іаг^іаіиг и т. д. 
1аг§ігег 
Іагдігбгіз 
1аг§ігёіиг и т. д. 

Ітрегаігѵиз. 
Іаг&І-ге (по)дари 
\&ѵ%1-тІпі (по)дарите 

Рег/. Іаг^ііиз вит я подарилъ 1аг§ііиз віт 
Ріиздир/. Іаг^ііиз егат я подарилъ Іагдііиз еззет 

(передъ тѣмъ) 
РЫ. II. Іаг^ііиз его я подарю 



75 — § 77, 78, 

Іп/гпШѵиз. 

Ргаез. Іаг^Ігі дарить, подарить 
Рег/*. Іаг^іішп; ат, ит еззе 
Риі. 1аг§іІйгит, ат, пт еззѳ 

Оегипйіит. 

ІагдіепШ даренія, (по)дарить 
и т. д. 

Рагіісіріит. 

Іагдгепз, епііз дарящій, даря 
Іаг^Ііиз, а, ит подарившій 
ІагдіШтЗу а, ит тотъ, который 
будетъ дарить 

8иріпит. 

Іагдііит (чтобы) (по)дарить 
Іагдііи для даренія 

вегипйіѵит. 

Іагдіепйиз, а, ит тотг, котораго должно (по)дарить. 

Неправильности въ употребленіи залоговъ. 

1. Нѣкоторые глаголы, сохраняя дѣйствительное значеніе, имѣютъ стра- 78. 
дательныя формы или для основы регГесіі или для основы ргаезепііз; такіе 
глаголы называются тегЪа зетЫеропепІіа (полуотложительные, см. § 89). 

2. Рагіісіріа рѳгГ. нѣкоторыхъ отложительныхъ глаголовъ, кромѣ дѣй¬ 
ствительнаго значенія, имѣютъ также и страдательное: 

рориШиз 
(Іітепвиз 
рагіііиз 
ехрегіпз 

опустошившій и опустошенный (рорйіог) 
измѣрившій и измѣренный ((іітеііог) 
раздѣлившій и раздѣленный (рагііог) 
испытавшій и испытанный (ехрегіог). 

3. Глаголы іиго, роіо, ргаікіео, сѳпо образуютъ рагі. регГ. раза, съ дѣй¬ 
ствительнымъ значеніемъ: іпгаіпз поклявшійся (еопіигаіі сговорившіеся, за¬ 
говорщики), роіпв выпившій, ргапзпз позавтракавшій, сепаіпз пообѣдавшій; 
роіиз и іигаіиз имѣютъ также и страдательное значеніе: выпитый, подтвер¬ 
жденный клятвою. 

Сргхѣчавіѳ. Только въ значеніи именъ прилагательныхъ употребляются 
слѣдующія рагіісіріа регГ. разз. непереходныхъ глаголовъ: 

ргаеіегТіиз, напр. аппиз прошедшій, прошлый годъ (но: ашшз ргаеіегііі 
годъ прошелъ), іетрнз ргаеіегііит 

аЪиІіиз взрослый оЬзоІбіиз вышедшій изъ употрѳ* 
іпѵеіегйіиззастарѣлый, вкоренившійся бленія, устарѣдый 
аззибіиз привыкшій пиріа замужняя. 

4. Немногіе глаголы имѣютъ дѣйствительную форму и страдательное зна¬ 
ченіе: тепво меня продаютъ (разз. къ ѵеініо продаю); регео погибаю, меня 
губятъ (разз. къ репіо гублю); йізсо учусь (разз. къ сіосео учу). 



— 76 — § 79. 

Нѣкоторыя особенности спряженій. 

1. РегГесіа (отъ гласныхъ основъ) на аті, еті, іѵі (также пОѵі и со&вОѵі) 
и прочія формы основы регГесІі, образовавшіяся отъ гласныхъ основъ, часто 
подвергаются сокращенію; а именно можетъ выпадать: 

a) ѵі передъ в: огпаѵізіі, огпЕзіі; беіеѵізіі, беіезіі; аибіѵіззѳ, апбібзе; 
ПОУІ88Ѳ, П058Ѳ. 

b) ѵ передъ г, но въ регГесіа на іѵі е удерживается: атаѵёгат, атй- 
гат; беіеѵёгат, беіёгат; со^поѵёгат, со^пОгат; но аибіѵёгат, 
аибіёгат; сиріѵёгат, сиріёгат. 

Примѣчаніе 1. Рёіо часто выбрасываетъ ѵ въ регГ., всегда это бываетъ 
въ регГ. отъ (Іёзіпо; реііѵі, рёііі; (іёзіі; реііѵізіі, реіізіі; безізіі; реііѵёгипі, 
реііёгипі; бевіёгипі; реІіѵІ88ет, реііззет; безіззет; реііѵёгат, реііёгат; 
безіёгат и т. д. Относительно ео — § 94. 

2. Вмѣсто окончанія ёгнпі въ рег{. асі. часто бываетъ ёге, 
9 9 гів во 2 $гпд. разе. 9 9 ге: 

отаѵёге, сіеіеѵёге, аибіѵёге, Іехёгѳ вм. огпаѵёгипі, беіеѵёгипі, аибіѵёгипі, 
Іехёгипі; огпаЬаге, огпагёге, огпаЪёге вм. огпаЪагіз, огпагёгіз, отаЬёгіз. 

Примѣчаніе 2. Слѣдуетъ однако избѣгать употребленія формъ, которыя 
могутъ имѣть два значенія, напр. огпагб вм. огпаѵёгіші или огпагіз, беіёгѳ 
вм. беіёгіз, Іе&ёге вм. іе^ёгіз. 

3. Глаголы бісо (говорю), босо (веду), Гасіо (дѣлаю), Гѳго (несу) Имѣютъ 
въ ішрегаі. йіс (біеніе), йис (бисгіе), іас (Гасііе), ІеТ фгіе). Такъ же сотро- 

зііа отъ бисо и Гего: гёбис, геГег (ішрегаі. отъ сложныхъ съ біео неупотреби¬ 
тельно); сотрозгіа отъ Гасіо, измѣняющія основное а въ і, образуютъ ішрегаі. 
правильно: рёгйсѳ. 

4. 8сіо (знаю) образуетъ только ішрегаі. Гиішгі: всііо, бСІШе. Относи¬ 
тельно тешепіо —§ 96, 1. 

б. Нѣкоторыя рагіісіріа Гиі. асі. образуются неправильно: 

р а г і о (рождаю) — рагіібгпз о г і о г (происхожу) — огіШгпа 
гио (валюсь) — гпііпгиз тогіог (умираю) — тогіійгпз 

Гг и о г (пользуюсь) — ігиіійгиз. 

6. Отъ глаголовъ 3 и 4 спряженія употребляется иногда устарѣлая (архаи¬ 
ческая) форма ^египбіѵі (и дегипбіі)на ипбиз (ипбі) вм. епбиз (епбі), особенно 
въ опредѣленныхъ обычныхъ формулахъ, напр. роііипбиз; бесетѵігі Іс^іЬчз зсгі- 
Ьипбіз комиссія изъ 10 членовъ для; составленія законовъ, аіщиет гёреіигіба- 
гит розіиіаге привлекать кого-нибудь къ отвѣтственности за" вымогательство. 



— 77 — § 79, 80. 

Прахічаніѳ 3. Должно замѣтить еще слѣдующія устарѣлыя (архаическія) 
формы: 

1. Сот. ргаез. (Іиіт вм. бет, регДиіш вм. регйат (сравн. зіт, ѵѳііт). 
2. Сопі. рег(, асі, на зіт и /иі, II асі, па «о въ 3 сцряж.: Гахіт, Гахіз, 

Гахіі, Гахішиз, ГахШз, Гахіпі вм. йсёгіт, іесёгіз и т. д.; Гахо вм. Гесёго, сарзо 
вм. серёго и др. 

3. Сопи регі1 асі, на аѳвіт, езвіт и Гиі. II асі. на аззо, ев во, напр. 
Іеѵаззіт, Іеѵаззо вм. Іеѵаѵёгіт, Іеѵаѵёго; ргоЫЪеззіз, ЬаЪеззіпі вм. ргоЫЬиёгіз, 
ЬаЬиёгіпі. 

4. Сокращенныя формы рег(, и рІищиатрег{, въ 3 спряж., въ которыхъ 
послѣ з и х выпалъ слогъ із, напр. ассезііз, вм. ассеззізііз, сііхіі вм. сііхібіі, 

беггехе вм. Биггехіззѳ. 
б. Іп/іп, ргаез* разе, на іег, напр. Іашіагіег, Гаіегіег, вм. Іаисійгі, (аіёгі. 

Сопіи^аііо регірЪгазІіеа (описательное спряженіе). 

Формы сопіидаііопізрепркгазШсае образуются чрезъ соединеніе 80. 
вспомогательнаго глагола е88Ѳ 

a) съ раѵіісіріит/иіигі асііѵі для дѣйствительнаго^ ал о г а, 

b) съ дсѵипйіѵит для страдательнаго залога. 

I. Сопіи§аііо регірЪгааііса асііѵа (т. н. первое описа¬ 
тельное спряженіе) выражаетъ намѣреніе или готовность• 

Ргаез. огцаШгцз 8цш я намѣренъ огпаіштиз еіт 
украшать, украсить 

Ітр$. огпаШпіз егат я намѣ- огпаіигиб езэет 
ренъ былъ украсить 

и т. д. 

II. Оопіи§аііо регірЬгазііса развіѵа (т. н. второе опи¬ 
сательное спряженіе) выражаетъ необходимость дѣйствія. 

Ргаез. атапйиз 8шп меня должно атапіиз 8Іт 
любить (я долженъ быть 
любимъ) 

Гшр/. атапйиз егат меня должно атапйив еззет 
бщло любить 

и т. д. 

Прюйчаніе. СопІи^аМо регірЬгазіІса раззіѵа бываетъ: 

а) личное — когда при глаголѣ стоитъ прямое дополненіе (винительный 
безъ предлога); прямое дополненіе въ этомъ случаѣ дѣлается подле¬ 
жащимъ и ставится въ именительномъ падежѣ, напр. раіег агаап- 
диз езі должно любить отца (раігедо атЕге). 



— 78 — § 60, 81. 
Ъ) безличное — когда при глаголѣ нѣтъ прямого дополненія; въ этомъ 

случаѣ употребляется пеиігит дегигкМѵі съ третьимъ лицомъ 
единственнаго числа отъ глаг. вит (езі, зіі, /иіі и т. д.), напр. 
ри^папбмт езЬ должно сражаться; Іе&іЪиз оЫетрѳгапбшп езі 
должно повиноваться законамъ (Іе^ібиа оЫѳтрегагѳ); зсгіЪепбгіш 
езі должно писать. 

Лицо, которое должно что-либо дѣлать (дѣйствующее лицо), 
ставится при сопіа*. регірѣг. разз. въ дательномъ падежгь (не — въ тво¬ 
рительномъ съ а): шіЬі зсгіЬепсІит езі я долженъ писать; шіЬі раіег атапбиз 
езі я долженъ любитъ отца (отецъ долженъ быть любимъ мною); мы должны 
помогать друзьямъ (атісов абіиѵаге) — поЪіз атісі а(Ииѵапсіі зипі. 

Образованіе основныхъ формъ, 

81. I. Основа ргаеаепііз бываетъ равна основѣ глагольной (чистой) 
въ гласномъ спряженіи (основы на а, ѳ, і, и), а въ отдѣльныхъ случаяхъ 
и въ согласномъ: ашЕ-ге, атЕ-ѵі; беШ-ге, беіѳ-ѵі; аибі-гѳ, аибі-ѵі; ІгіЬи-ёгѳ, 
ігіЬи-і; ѵегі-ёге, ѵегі-і. 

Нерѣдко осн. ргаезепііз образуется чрезъ усиленіе глагольной основы, 
а именно: 

a) посредствомъ присоединенія а, е, і къ основѣ съ согласнымъ характе¬ 
ромъ1), вслѣдствіе чего является переходъ въ другое спря¬ 
женіе, напр. 

ійѵа-ге глаг. осн. ійѵ-(іПѵі) ѵібё-гѳ глаг. осн. ѵ&ЦѵІбі) 
аи^ѳ-гѳ „ , аид-{длш) ѵіпсі-гѳ 9 0 ѵтс-(ѵіпхі). 
b) посредствомъ согласнаго звука, который ставится передъ характе¬ 

ромъ основы или послѣ него; особенно часто бываетъ усиленіе 
посредствомъ п (ш передъ звукомъ Р), напр. 

Н-п-о, іет-п-о, зрег-п-о, йпбо ((Ш-), Ггап^о ((гад-), гишро (гйр-), реііо (вм. 
реі-п-о) и т. д. — Рѣже бываетъ усиленіе посредствомъ і: йесіо (іІес-). 

c) посредствомъ удвоенія въ зі-зіо (осн. зіа-), ^по (осн. дёп-), зего 
(вм. зе-зо, осн. зе-). 

б) посредствомъ вс въ гласныхъ евс (івс) въ согласныхъ основахъ у такъ 
называемыхъ ѵегЪа іпсоѣаііѵа (ср. § 87), напр. зіире-зс-о, іга- 
бс-ог, зсі-зс-о, іп§ет-ізс-о. 

П. Основа регГесіі. 
Основа регГесіі образуется отъ глагольной. 
Вообще различаютъ два способа образованія регГесіі: 

непосредственно отъ основы — регГесіа на і (напр. Іё§і), 
посредствомъ присоединенія къ основѣ 8 или ѵ (и) — регГесіа 

на зі и ѵі (иі). 

а) РегГесіа на і образуются: 
1) посредствомъ удвоенія основного слога: саб-о, сё-сіб-і; іепб-о, іё-іепб-і; 

тогбе-о, тб-тогб-і. 

і) См. § 38. 



— 79 — § 81. 
Примѣчаніе 1. Слогъ, образовавшійся отъ удвоенія (обыкновенно съ е), 

всегда бываетъ кратокъ: <Іёііі. Въ гл. вропёео, 8Іо, зізіо послѣ удвоенія 
исчезаетъ начальное з въ основѣ: врб-ропёі, зіё-1-і. 

Примѣчаніе 2. Сотрозііа теряютъ удвоеніе, за исключеніемъ сложныхъ 
съ бо, віо, візіо, розсо, ёізсо (и отчасти сигго): ѳрб-ропбі, но ге-вропёі; 
іе-іепсіі, но соп-іеініі, напротивъ: асЫЫі, аМідлсі. Слѣды удвоенія сохра¬ 
нились также въ регГ. гёррйіі (вм. ге-рё-рйіі), гёШсіі, гёррёгі, гёШІі. 
2) посредствомъ удлиненія краткаго основного звука, напр. ёш-о, ёт-і; 

й§-о, ё&-і; ійѵ-о, ійѵ-і Й т. д. 
3) безъ всякаго видимаго измѣненія основного слога въ основахъ 

на и и пй: зіаіи-о, віаіи-і; сіеіепсі-о, беГеп<І-і; отдѣльно стоитъ сшіо, сйсі-і. 
Ь) РегГесіа на ві и ѵі (иі)х 

1) 8і бываетъ у основъ съ долгимъ (по природѣ или по положенію) глас¬ 
нымъ звукомъ: 8СгіЬ-о, всгір-ві; сагр-о, сагр-зі, вепі-і-о, вёп-ві (вм. вепі-зг); 
йп§-о, йпхі (вм. /тд-зі); рѣже при краткомъ основномъ слогѣ: гё§-о, 
гёх-і (вм. гед-8і)> 

2) ѵі бываетъ у гласныхъ основъ на а,е, I: атй-ѵі, ёеіё-ѵі; аисіі-ѵі; такъ жѳ 
образуютъ регГ. съ переходомъ при втомъ въ другое спряженіе: реіо, реіі-ѵі; 
51ПО, 81ѴІ И Т. Д. 

Вмѣсто ті бываютъ пі у большей части основъ второго спряж. и въ нѣ¬ 
которыхъ основахъ другихъ спряженій: топео, топ-иі; <1ото, (іот-иі; арегіо, 
арег-иі; аіо, аі-иі. 

Ш. Основа виріпі. 

Основа супина тоже образуется отъ глагольной основы и имѣетъ 
обыкновенно окончаніе іит; это окончаніе прибавляется: 

a) непосредственно: огпа-іит, беіб-іит, Іес-Іит, аиёі-іит; 
b) посредствомъ вставного гласнаго звука і: топ-Мит, ёот-І-ішп, 

тоМ-іит. 

Не такъ обширно употребленіе окончанія вит; это окончаніе бываетъ 
у нѣкоторыхъ согласныхъ основъ, а именно: 

a) у основъ на звукъ Т: біѵИ-о, біѵізшп (вм. йіѵЫ-вит): Птйо, Газшп 
(вм. (ий-вит); саеёо, саезит и т. д. 

b) у основъ на 11 и гг: сигго, сигзит; -сеііо -сиізит; ѵеііо, ѵиізит (но 
аі-іит отъ аіо, рагЬит отъ раг-і-о и др.). 

c) затѣмъ въ супинахъ: 

тиізит, тегзшп, -іегзит, зраг8ит; 
йхит; Йѳхшп, пехит; 
Іарзит, іиззиш, ргеззит, риівит, 
сеп8ит, тапзит и ЬаезПгиз 1). 

Примѣчаніе 3. Многіе глаголы (преимущественно ѵегЪа Іпігапвіііта 
II спр. и іпсоЬаііѵа) не имѣютъ супина; нѣкоторые образуютъ только 
рагі. Гиі. асі. 

і) тиісео (§ 83, №21), тег^о (85, 31), -Іег^ео (83,22), враг^о (85,32); Й§о 
(85, 11): Яесіо (85, 29), песіо (85, 30); ІаЪог (88, 17), іиЬео (83, 30), ргето 
(8б# 71), реііо (84, 16), сепзео (83, 68), тапео (83, 29), Ьаегео (83, 28). 



80 — $ 82. 

Перечень важнѣйшихъ глаголовъ съ ихъ основными 
(главными) формами. 

Предварительныя замѣчанія. 

1. Глаголы съ регГ. на гег имѣютъ краткій основной гласный звукъ, напр. 
сібто (йотиг), сбіо (соЫг). Слѣдуетъ замѣтить ропо (изъ рог-5Іпо), йёЬео (изъ 
йе-ЫЪео), Яогео (отъ Яоз, /Ідг-), рагео (повинуюсь). 

2. Глаголы третьяго спряженія на го, іог имѣютъ краткій осповпой 
гласный звукъ, напр. саріо, раііог. 

3. Зиріпа на Ниш имѣютъ долгій предпослѣдній слогъ только въ томъ 
случаѣ, если регГ. оканчивается на гѵі (И), напр. ^иаезIіит, реіііит, сирііит. 
Слѣдуетъ замѣтить гіит и зііит (отъ глаг. Іге и зіпёге). 

4. Объ удвоеніи въ регі. — § 81, II, а, 1 съ пр. 

82. Первое спряженіе (спряженіе на а). 

а) регіесіа на і1). 

1. *<1о 4ёйі <Шат сіаге давать. 

Примѣчаніе 1. Основное а всегда краткое, за исключеніемъ формъ йа 
и йаз. 
*сігсшгкіо сігсйтйёйі сігсйпкШит сігсйтйагѳ окружать. 

Дву сложи, сотрозііа спрягаются по III спряженію. 

аЬйо аЬйЫг аЪйгіит аЫёге скрывать 
сопйо сопйійі сопсИішп сопйёгѳ основывать 

•сгейо сгейійі сгейііит сгейёгѳ вѣрить 
•гѳййо гейсіійі гесШит геййёгѳ возвращать 
ігайо Ігайійі ігайііига ігайёгѳ передавать 

•регйо регйМі регйііит регйёгѳ уничтожать, губить 
ѵепйо ѵепйійі ѵепйііит ѵепйёгѳ продавать. 

Примѣчаніе 2. Страд. залогомъ къ регйо служитъ регео - меня гу¬ 
бятъ, погибаю, къ ѵепйо — ѵепео — меня продаютъ (§78,4); впрочемъ 
встрѣчаются регсШдіз, регйепйиз; ѵепсШиз, ѵѳпйепйиз. 

10. *8Іо еіёіі біаійгиз зіаге стоять 
•ргаезіо ргаезіііі ргаезіаШгиз ргаезіагѳ превосходить (аіісиі 

кою); доставлять 
схгситзіо схгсйтъШІ сігситзіаге стоять вокругъ 

іиѵо ійуі іпіиш іиѵагѳ ) 
/ помогать (аіі- 

ЫВ. Рагі. {иі. айіиійгпз. I циет кому), 
х *айійѵо айіиѵі айіиіит айіиѵЕге ) 

І&ѵо Іаѵі Іаиіит Іаѵаге мыть 

х) См. § 81, II. 
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Ь) регГесіа на ті и иі. 

йто йтаті йтйіит йтаге любить 

такъ образуютъ всіъ правильные глаголы I спряж. 

рбіо роіаѵі роіши роіаге ппть (относ, роіиз см. 
§ 78, 3). 

сйЬо спЬиі сиЬііпт сиЬаге лежать 
іпсйЬо іпсиЬиі іпсиЬІІит іпсиЪйге лежать на ч.-л. 

20. іпситЬо шсиЬиі тсиЬйит іпситЬеге ложиться на ч.-л. 
(ібто (Іошиі йотііши іотаге укрощать, покорять 
*ѵеіо ѵеіиі ѵёШит ѵеіаге запрещать 

ѵеіо іе кос Тасеге запрещаю тебѣ это дѣлать (асе. , с. іп/іп.) 
ѵеіог кос (асёге мнѣ запрещаютъ это дѣлать (пот. с. т(гп.) 

8 б по зопиі Ботіит бопагѳ звучать 

Второе спряженіе (спряоюеніе на е). 

а) регГесіа на і. 

1. *решіео реропсіі — репсіёгѳ висѣть (сравн. репйо 
§ 84, 6). 

8роп(іео зророшіі зропзит зропйёге свято обѣщать, да¬ 

вать обѣгь 
•гезропйео ге$$опсІі гезропзшп гезропйвге отвѣчать 

ргапйсо ргапйі ргапзшп ргаікіегѳ завтракать (относ, 
ргапзиз см. § 78, 3). 

6. *зМео 8ё(И 808811111 зейёгѳ сидѣть (сравн. -зі<1о, 
§ 84, 101). 

сігсшпзёйео сігситзесіі сігситзеззит 
Но съ одмослолсн. предлогами: 

сігсишзебёгѳ осалсдать 

*оЪзЫео оЪзШ оЪзеззит оЬзЫёге осаждать (бЪзІсІеІ) 
роззЫео роззвеіі роззеззит роззЫвге владѣть (аіщиій чѣмъ) 

*ѵТ(1ео ѴІ(1І ТІ811П1 ѵісіёгѳ видѣть 
Ю. ѵМеог ѵізиз зит ѵісіегі 

ѵЫегіз Ъопив е$ве кажется, (что) ты добръ. 

казаться (съ пот. с. 
іп/іп.). 

іпѵісіео іпѵМі шѵізиш іпѵі(іегѳ завидовать (іпѵісіеі и 
ІПУІбІІ) 

•сйѵео саті саніиш саѵѳгѳ остерегаться (аіі- 

диет кою) 

В. Никифоровъ, Лит. грамматик». 6 
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*го>ео тёѵі тоіит тоѵсге двигать 
соттбѵео соттбѵі соттбіит соттоѵѳгѳ побуждать 

16. ѵбѵео ѵбѵі ѵбіит ѵоѵёге давать обѣтъ 
бѳѵбѵѳо (ІѲѴОѴІ беѵоіит «іеѵоѵёге обрекать, посвящать 

Ь) рогіесіа на 

1. регіесіа на ві. 

*аи§ео аихі аисіит 

8І, ѵі и иі. 

аи^еге 

(сіёѵбѵеі, йеѵоѵіі) 

умножать, увеличи¬ 

Шсео Іихі _ Іисёгѳ 
вать 

свѣтить 
1й§ео Іихі — 1и§ёге оплакивать, горе¬ 

20. іогдиео ІОГ8І іогеит іощиёгѳ 
вать 

вертѣть, мучить 
тиісео тиізі тиізит тиісёге ласкать 
аЬв-ѣегдео аЬз-Іегзі аЪз-іегзит аЬз-іег§ёге вытирать (іегдео у по¬ 

гігіео ГІЗІ гізит гійёге 
этовъ). 

смѣяться (аІщиіЛ 

ІггМѳо ІГГІЗІ іггізиш ІГГШГѲ 

надъ чѣмъ) 
насмѣхаться, осмѣи¬ 

25 • *зиас1ео зи&зі зиазит зиагіёге 
вать (аіщиій) 

совѣтовать 
’регзиабео регзиазі регзиазит регзиасіёгѳ убѣждать, уговари¬ 

*аг<1ео агзі агзигиз агіёге 
вать (аіісиі кого) 

горѣть 
*Ьаегео Ьаезі каезигиз Ьаегёге висѣть, прилипать 
*т&пео тапзі тапзит тапёге оставаться 

80. *ШЪео іизві іиззит іиЬёгѳ приказывать 
іиЬео іе кос (асёге приказываю тебѣ это сдѣлать (асе. с. іп$п.) 
іиЪеог кос /асёге инѣ приказываютъ это сдѣлать (пот. с. Ьфп.) 

іпсіиі^ео ішіиЫ — іпсіиідёгѳ потворствовать, пре¬ 

даваться 

2. регІеЫа на ті. 

йёіео Деіёѵі іеіёіит йеіёге уничтожать, разру¬ 

шать 
йео ГІёѵі Нёіит Йёге плакать 
сот-ріео сот-ріёѵі сот-ріёіит сот-ріёге наполнять ([ріео] не¬ 

употребительно). 

3. регіесіа на иі. 

35. *тйпео топиі топііит топёге ( напоминать (аіі- 
айтбпео айтопиі абтошіит абтопёге | диет (Іе ге 

(ібтбпеі) і. кому о чемг) 
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♦ЬаЪео ЬаЬиі ЬаЫіиш ЬаЬёгѳ имѣть 

•агіЫЪео асІЫЬиі аЪЫЪІІит асІЫЪёгѳ примѣнять (МкгЬеі) 
ргоЫЬео ргоЫЬиі ргоЫЬііит ргоЬіЪёгѳ препятствовать (аіг- 

диеш кому) 
40. *с1ёЬео (изъ 

беЫЪео) 
йеЬиі сіѳЬііит ёеЬёгѳ быть должнымъ» 

быть обязану (аігсиг 
аігдиій кому чѣмъ9 
за что) 

•ргаеЬео ргаеЬиі ргаѳЫіит ргаеЬёгѳ доставлять 
пбсео посиі посііит посёге вредить 
*р1&сео ріасиі ріасііит ріасёгѳ нравиться 

сіізріісео сИзрИсиі «іізріісііит сіізріісегѳ не нравиться (йіз* 
ріісеі) 

45. пасѳо іасиі ІасЙит іасёге молчать 
*іеггео іеггиі Іеггііит Іеггёгѳ устрашать, пугать 

(іеіѳггео ёеіеггиі сіеіеггііит (іеіеггёгѳ устрашать, удержи¬ 
вать 

с&іео саіиі саШигиз саіёге быть теплымъ 
с&гео сагиі саггіитиз сагёгс не имѣть, быть ли- 

шену (аіщиа ге 
чего) 

50. йбіео іоіиі йоШитиз (Іоіёгѳ горевать (аІідиіЛ 
о чемъ) 

*і&сёо іасиі іасгШгиз іасёгѳ лежать 
*рагео рагиі раггіигиз рагёгс повиноваться 

•аррагео аррагиі арраггШгиз аррагегѳ появляться (аррагеі) 
ѵііео ѵаіиі ѵаШигиз ѵаіегѳ быть здоровымъ 

55. *<1бсео йосиі Досіит йосёгѳ учить (аіщиет аіі- 

диій кого чему) 

*ті8сео тізсиі тіасіит тізсёгѳ мѣшать, смѣшивать 
іоггѳо іоггиі Іоаіит іоггёгѳ сушить, жечь 
*сепзео сепзиі сепзит сепзёге цѣнить, полагать, 

рѣшать 
зизсепзео зизсепзиі зизсепзёгѳ сердиться (аіісиъ на 

кого) 

€0. *1,ёпео іепиі — іепёге держать 
аЬзішѳо аЪзііпиІ — аЬзііпёгѳ воздерживаться 
•сопііпео сопііпиі сопііпёгѳ сдерживать (сопіепіпэ 

довольный) 
регііпео регііпиі — регііпёгѳ простираться 
зизііпео зизііпиі <зизіепШІит > зизііпёгѳ выдерживать 

€5. геНпео геііпиг геіепіит геііпёге удерживать 
С* 
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агсео агсиі — агсёге удерживать 
соёгсео соёгсиі соёгсііитп соёгсёге обуздывать 
*ехегсео ехегсиі <ехегсіШІгт> ехегсёге упражнять (ехегсгінэ 

измученный) 
•іітео іітиі іітёге бояться (аіідиепъ 

кого, аіісиі 8<ъ 

кого) 

Такъ же безъ супина почти всѣ іпігапвіііѵа, напр.: 

70. ё§ео е?иі — е&ёге 1 нуждаться (аіщиа 
пкН^ѳо іпбі^иі — іпсіі^бгѳ | те въ чемъ) 

етіпео етіпиі — етіпёге выдаваться 
йёгео Ногиі — Йогёге цвѣсти 
Ьоггео Ьоггиі — Ьоггёге ужасаться 

75. Шео Іаіиі — Іаіёге скрываться 
р&іео раіиі — раіёге быть открытымъ 
БІІео вііиі — вііёгѳ молчать 
*8ій<1ео біисіиі — віийёгѳ стараться, занимать¬ 

ся (аіісиі ѵеі) 

війрео віириі — віирёге изумляться 
80. ѵі§ео ѵі§иі — ѵі^ёге быть сильнымъ 

Безъ регі. и зир.: 

сіео, сіёгѳ возбуждать таегео, таегбгѳ печалиться 
(гідѳо, Ггі^бге быть холоднымъ роііео, роИбге имѣть силу 
Ішшшѳо, іштіпѳгѳ возвышаться надъ вріепгіео, вріепсіеге блистать и др. 

ч.-н. угрожать 

Примѣчаніе. Сотровііа отъ сіео спрягаются по IV спр.: ассіо, ассіѵі* 
асспінт, ассТге призывать. 

84. Третье спряженіе (согласное спряженіе). 

Предварительное замѣчаніе. Глаголы на йо имѣютъ регГесіа наві* 
исключеніе представляютъ регГесіа: Мі, вЫг и глаголы на пйо; кромѣ 
того, слѣдуетъ замѣтить сМо,сёсЫі и саейо, сесійі (см. также § 82, а—сот- 
розііа отъ гл. йо). 

а) регіесіа на і. 
1. Съ удвоеніемъ. 

1. ♦іап^о іеіі§і іасіит ип^ёге касаться, прикасать¬ 

ся (аіщиій). 
сопііпдо сопйді сопіасіиш сопііпдёге прикасаться, трогать 

(аіщиій) 



♦іепйо іеіеікіі 

— 85 

іепіитп іепйёгѳ 

§ 84. 

тянуть 
сопіепсіо соп Ьепйі сопіепіиш сопіепсіёге натягивать (агсшп); 

но: *08Іепбо озіепйі <озіепШит> озіепбёгѳ 

спѣшить (іп Ііа- 
Ііат) 

показывать 
*репс!о ререікіі репзиш репйбгѳ взвѣшивать, платить 

*сигго сисйггі сигзиш сиггёге 
(сравн. реікіео § 83,1) 

бѣжать 
ассигго ассиггі ассигзшп ассиггёге прибѣгать 

Примѣчаніе. Сотрозііа могутъ сохранять удвоеніе въ регГ. ассисйггі\ 
ртосисйггі: только -сиггі имѣютъ: оссигго (оссйггі) выбѣгаю навстрѣчу 
(аіісиі), гесигго (гесгіггі) убѣгаю назадъ, зиссшто (риссйггі) подбѣгаю на 
помощь (аіісиі). 

*рагсо рерёгсі <іетрсгаіит> рагсёго щадить (аіісиі кого) 

10. *сайо сёсІ(И сазигиз сайёге падать 
•бссідо 6ссШ ос сазигиз оссШгѳ заходить (зоі 6ссШ), 

іпсЫо іпсЫі іпсазигиз іпсЫёге 
погибать 

впадать 
♦саейо СОСНІІ саезит саейёгѳ бить, рубить 

*оссГ(іо ОССІСІІ оссізпт оссіёёгѳ убивать 
15. *Га11о ГеГёШ <с1есеріит> іаііёге обманывать (/а?- 

*ре11о рбрйіі ри1$шп роіібго 

$из = прилаг. 

ложный) 

гнать, прогонять 
•арреііо аррйіі аррикпт арреііёгв пригонять 

но: ’арреііо арреііаті арреііаіпт арреііаге называть 
ехреііо ёхрйіі ехриізит ехреііёге изгонять 
гереііо гёррйіі гериізит гереііёгѳ гнать назадъ, отгонять 

♦сапо сесіпі <сапіа1ит> сапёге пѣть 
20. с6псг"по сопсіпиі — сопсіпёгѳ согласно пѣть, согла¬ 

*р&гіо рёрбгі рагіит рагёге 
соваться 

рождать 
ИВ. Рагііс. Риіигг: рагіШгаа. 
Сотрозііа спрягаются по IV спр.: 

сотрет сбтрёгі сотрегіит сотрегіге узнавать 
*герёгго гёррёгі герегіит герегЪге находить 
РегГ. на пі имѣютъ: 
*арёгіо арегпі арегіит ареі-іге открывать 

35. *орёгга орегиі орегіит орегіге покрывать 
*<1І5СО йійісі — йізсёгѳ учиться (аіщиій 

*р08С0 р0р08СІ розсёгѳ 

аЪ аіідио чему 
у кого) 

| требовать 
йерозсо йеророзсі — йерозсбгв 

30. герозсо — •— герозсёге требовать назадъ 
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*ЫЬо ыы — ЪіЪёгѳ ПИТЬ 

*С0П-8І8І0 сбп-8ІШ соп-8ізІёго останавливаться (зЫо 
ставлю употр. рѣд¬ 
ко; $Шіі8 установлен¬ 
ный, опредѣленный) 

Дезізіо <ШШ — сіезізіёгѳ переставать 
ГѲ5І5ІО ГѲ8І11І — гезізіёгѳ сопротивляться 

Но: сігситзізіо сігсйтв^е^ 

Относит. аЪйо и др.— § 82, а. 

сігситзізіёгѳ окружать 

Удвоеніе отпало въ регГ. глаголовъ: 

35. ЯіНІО паі Я$$шп Япйёге | раскалывать 
йіШпсіо мгкіі йіШззит йіШпйёгѳ 

БСІШІО 8СІЙІ 8СІ88ШП 8сіп(ібге рвать 
гѳзсіпсіо гб&сЫі гезсіззит гезсіікісге разрывать 

*1о11о 8118-ШІ виЬ-Шит Іоіібгѳ поднимать, устра¬ 

нять 
40. Гёго ШИ Шиш 

КВ. Ітрегаі. /ег, /егіе (см. § 91). 

Геггѳ нести 

а Щго Шйіі Мйіит а і/егге приносить 
аи /его & ЪвШі а Ыйіит ап /егге уносить 
соп /его соп ши сМйіит соп/егге сносить, сравнивать 

45. йі Щго ([Шйіі йі Шіит йіі/егге отсрочивать 
йг^ёго — — йійеггѳ различаться 
еЩго ехійіі еійіит еі/егге выносить 
іп ^ёго іп Ші іі Ійіит іп (егге вносить (Ъеііит іп- 

/егге аііеиі итти на 
кого войной) 

оі/его о Ыйіі о Ыйіит оГ/егге представлять, пред¬ 
лагать 

ргаеГего ргаеійіі ргаеійіит ргаеГегге предпочитать (гет 
гег) 

50. геЙго гѳМйІі геіаіит геГеггѳ нести назадъ 

2. Съ удлиненіемъ краткой основной гласной: 

♦саріо сёрі саріит сарёге брать 
*асс\ріо ассврі ассеріит ассірёге получать фссіріі) 
йесіріо йесбрі йесеріит йесірёгѳ обманывать 
іпсірго <соері> іпоеріит іпсірёге начинать (§ 86, 1) 

55. *гшпро Шрі гирішп гитрёге ломать, разрывать 
соггитро СОГГПрІ соггиріит соггишрёге портить 
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•а?о ееі асіит а§ёгэ гнать, дѣйствовать 
(<1е расе сит а 1 і- 
д и о вести съ кѣмъ 
переговоры о мирѣ) 

сігсйш^о сігсишб^І і сігситасіит сігсита&бгѳ обводить, вращать 
рег^о реге^і регасіит рега^ёгѳ довершать 

60. пл. ( *ге<Мдо гесіёді гейасіит гесШдеге отгонять 
\ *сддо (изъ со-і§о) соёді соасіит содёге собирать, принуждать 

*1ё^о Іеді Іесіит Іе^ёге читать, избирать 
*с6Шдо соПё^і соііесіит соШ^бгѳ собирать 
сіеіідо йеіёді йеіесіит йеіідеге выбирать 

65. / *(ІіІІдо сіііехі йііесіит сШідёге любить 
\*пёд1ёдо педіехі педіесіит педіедёге пренебрегать (аІідиЫ 

пи. < чѣмъ) 
\*гпіёІІёдо гпіеііехі іпіеііесіит іпіеііедёге понимать 

*Гасіо Іесі Іасіиіп Йсёге дѣлать | 
N6, Ітрегаі. Іас, Гасгіѳ (СМ. § 95) 

70. раззіѵ/. Ьо Іасіиз зит Пёгі дѣлаться 1 
Такъ жѳ сотрозгіа, образован, при помощи глаголовъ: 

аззие/асго аззие/есі аззи ъ{асіит аззи е/асёге пріучать 

аззие/то аззие/'асіиз зит аззие/гёп пріучаться (см. § 95) 
раіе&сіо раІеГёсі раіеГасіит раіеГасбгѳ открывать 

Но сложные съ предлогами имѣютъ -Гісіо: 
♦іпіегГгсго іпіегГёсі іпіегГесіит іпіегГгсбгѳ убивать (гпіётРІсіЗу 

іпіёг/гсе) 
іпіег&сіог іпіегГесіиз зит іпіёѵ^Ы быть убиваему (см. 

§ 95) 
аШсіо аГГесі аГГесіит айісёгѳ причинять (зМдиет 

ге аіідіш пому 
что) 

75. е&Гсіо ейесі еЙГесіит ейісѳгѳ производить 
ргаеПсіо ргаеГёсі ргаеГесІит ргаейсёгѳ ставить во главѣ (аіі- 

^иет ехегсіііеі ста¬ 
вить кого во главѣ 
войска) 

*1й§ро (идХіигиз !и§ёге убѣгать, избѣгать 
(аігдиет) 

ейи^іо еШцр еД'гідііПгиз е(Ги§;ёгѳ убѣгать (ё$йдіІ и 
еНйдіі) 

*і&сіо іёсі іасіит іасёге бросать (но: щ,сео 
лежу, см. §§ 83, 61) 

80. сопісіо (выговар. сопдсіо) сопгёсі сопіесіит согігсёге бросать (сбтсН) 
♦ігаісіо Ігаіёсі Ігаіесіпт ігаісѳгѳ переправлять 

*Ігап§о Ігёді Ігасіиш Ігап^ёге ломать 
е#гіпдо еЦ'гіді е/ГгасІит ергіпдёге выламывать 

*ге-1іі^ио геіідиі геіісіиш геШщиёге оставлять 
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85. *ѴІПСО ѴІСІ ѵісіит ѵіпсёгѳ побѣждать 
сопѵіпсо СОПѴ1СІ сопѵісіит сопѵіпсёгѳ уличать 
йеѵіпсо СІѲѴІСІ сіѳѵісіит сіѳѵіпсѳгѳ окончательно побѣ¬ 

ждать 
*ёто ёті еті ит етёге покупать 
сбёто сойті соётіига соётёгѳ скупать 

90. ( айіто 
но: < 

айЪгпі айетіит асіітёге отнимать (аіісиі аИ- 
диісі у кого что) 

( *ге<ігто гѳсіѳті гейетіит гейітёгѳ покупать, выкупать 
ёсіо ёйі ёзиш ейёге ѣсть (см. § 92) 

*ШІ0 !бс!і іодеит Іойёгѳ копать 
*1ип<1о Іийі Іизит іипсіёгѳ лить, сыпать, разби¬ 

вать (соріаз Ьозііит) 

3. Безъ измѣненія основного слога. 
Г—I • 
о Я 

95. *іп-сеп<Іо іпсепйі іпсепзит іпсепсіёгѳ зажигать, вое _ 
м я л 

«2 ч сі © н я 
пламенять 1 КО 

г © 
*(1е-{еп(1о сіеіепйі сіеіепзит йеіепйёгё защищать 

і 

р>| 
го1 о 

сб © 

рапДо рапйі развит рапйёге 
) 

распространять 
О м 

1—1 

ргеЬепйо ргеЬепіі ргеЬепзшп ргеЬепйёге хватать (также ргеп- 

Йо, ргепйі) 
*сотрге- сотрге- сотргеЬеп- сотргеѣеп- 

Ьепйо Ьепгіі вит гіёге схватывать 
100. *йе-8сеп(іо сіезсепсіі Дезсепзит сіевсепгіёге спускаться с 

. оЗ | «г 
*С0П8ІСІ0 соп зёсіі — сопзійёгѳ садиться,рас¬ 

7= 
И Ы СО > ке(0О 

полагаться В 
к о 

р088І(І0 роззѳсіі роззеззит роззШгѳ завладѣвать 
* С т: 
е і 

(аіщиій ев О со 1 о И 
чѣмъ) Г 

*ѵегі;о ѵегй ѵегзит ѵегіёге вертѣть, вращать 
сопѵегіо сопѵегЬі сопѵегзит сопѵегіёгѳ поворачивать 

105. еѵегіо ѳѵегіі еѵегзит еѵегіёгѳ разрушать 
апітасіѵегіо апітасіѵегЬі апітасіѵег- апітасіѵег- 

зига іёгѳ замѣчать 
ѴІ80 Ѵ13І — ѵізёгѳ посѣщать 

<Гегіо> Ісі ісіит <Гѳгіге> бить (Гоейиз заключать 
договоръ) 

*аг&йо аг^иі <ассизЕіит> аг&иёге обвинять 
110. соаг&йо соаг^иі <сопѵіс1ит> соаг^иёгѳ уличать 

гегіаг^йо гесіаг^иі <геГпіаіит> гесіаг^иёгѳ опровергать 
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*ёх-йо бхиі ехиіит ехиёгѳ 

*іпД-йо іпйиі іпДиІит іпіиёге 
*тіпйо тіпиі тіпйіит тіпиёге 

115. *8Іаійо віаіиі зіаШІит зіаіиёге 

*соп$Шио сопзШиг сопШШіит сопзШиеге 
іпзіііио іпзіііиі іпзШлПит іпзіііиёге 
гезІіЦіо гезіііиі гезііШіит гезіііиёге 

*1гіЪйо ІгіЬиі ІгіЬШит ігіЬиёге 
120. ДізігіЪио ДізІгіЪиі ДізІгіЬйіит ДізЪгіЪиёге 

*гйо гиі пііійгиз гиёге 

Дігйо Дігаі Дігйіпт Дігиёгѳ 
оЬгио оЬгиі бЬгйіит оЬгиёгѳ 

*тёШо теіиі — тсіиёге 

125. *80Іѵо 80ІѴІ зоІІЙит зоіѵёге 
аЬзоІѵо аЬзЫѵі аЬзоШіиш аЬзоІѵёге 

*ѴОІѴО ѵоіѵі ѵоіиіит ѵоіѵеге 

Ь) регГесіа на 8І, ѴІ И ні. 
1. регГесіа на 8і. 

Основной слогъ дологъ (по природѣ или 

1. *пиЪо пирзі пиріит тіЪёге 

*8СГІЪ0 8СГІр8І Бсгіріит зсгіЬёге 
*Дісо Діхі (Іісіит сіісёге 

КВ. Ітрегаі . Діс, Дісгіе. 
*іпДІсо іпДіхі іпДісіит іпДісёге 

5. ргаеДісо ргаеДіхі ргаеДісІит ргаеДісёге 
(Чпдіісо гпдлсаѵі іпЖсаШт іпсіісаге 

Н0* \ ргаесйсо ргаейісаѵі ргаесіісаіит ргаедлсаге 
*Дисо йихі йисіит Йіісёге 

КВ. Ттрегаі. Дис, Дисііе. 

*еДйсо еДихі еДисіига еДйсеге 

10. но: *еййсо еййсаѵі 
*Й§0 йхі 

ігапзП^о Ігапзйхі 

еййсаіиш еййсаге 
й#ит П^ёге 

ІгапзЙдгига ігапзйзёгѳ 

§ 84, 85. 

снимать (ѵезіет), ли¬ 

шать (аіщиет 

ге аіщиа) 

надѣвать 
уменьшать 
установлять, рѣ¬ 
шать 

постановлять 
учреждать, начинать 
возстановлять 
удѣлять 
распредѣлять 
обрушиваться, па¬ 

дать 
разрушать 
запаливать, засыпать 
бояться (аіщиет 

кого, аіісиі за 
кого) 

разрѣшать, платить 
оправдывать 
катать 

85. 

по положенію). 

выходить замужъ 
(аіісиі за кого) 

писать 
говорить 

возвѣщать 
предсказывать 
указывать, доносить 
прославлять 
вести 

выводить (Ыис, ейи- 
сііе) 

воспитывать 
втыкать, вонзать 
пронзать 
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аГ-ЙІ&о аГ-Йіхі аГ-Йісіит аМН?ёгѳ поражать, повергать 

•сопйі^о сопйіх! сопйісіит сопЯі&ёгѳ сталкиваться 
16. но: рго/ІІдо рго/іідаѵі рго/ігдаіит рго{Іідш е поражать 

*ййо йихі ^ — Йиёге течь (осн. /Іидѵ-) 

*8Ігйо вігихі вігисішп зігиёге строить (о с н. зігидѵ-) 

ехзігйо ѳхзігихі ехзігис^' т ехзігиёге выстраивать 
іпвігйо іпзігихі іпзігисіит іпзігиёгѳ устраивать 

20. *ѵ!ѵо ѴІХІ ѵісіигиз ѵіѵёге жить (осн. ѵідѵ-) 

*Гтео ЙПХІ /ісі ит йп§ёго изображать, выду¬ 

мывать 
*ріп&о ріпхі 27ІСІШІ ріп§ёгѳ рисовать 
*8ІГІП§0 зігіпхі аігісі ит зігіпдёге стягивать 

сіезігіп^о (іезігіпхі йѳ^гСоІит йезігт^ёге обнажать (^Іайіиш 
мечъ) 

25. *СІП§0 СІПХІ сіпсіит сіп^ёге опоясывать, окру¬ 
жать 

*іип&о 
сопіип^о 

іипхі 
сопіипхі 

іипсіит 
сопіипсіит 

іип^ёге 
сопіип^ёге 

|соединять 

♦ех-зііпеио ехзііпхі ехзііпсіит схзііп^иёге гасить; уничтожать 
*йесіо Йехі Й ъэсит Йесіёге гнуть 

30. песіо пехмі лежит песіёге плести, вязать 
шег§о тегзі тсгзит тег^ёго погружать 
враг^о зрагзі зрагзит зраг^ёге сыпать 
♦сіаийо сіаизі сіаизит сіаийёге запирать 

сопсіийо сопсШзі сопсійзиш сопсіийёге заключать, запирать 
35. іпіегсШсІо іпіегсійзі іпіегсіазиш іпіегсіисіёге отрѣзывать 

*1ае(Іо Іаезі Іаезиш Іаейёгѳ повреждать; 
оскорблять 

*1П(іо Іизі Шзит Іийёге играть (рііа въ мячъ) 
ііШсіо ііійзі іІШзиш Шйбёго насмѣхаться (аігсиі 

геі надъ чѣмъ) 
ріаийо ріаизі ріаизит ріаийёге рукоплескать 

40. е-ѵасіо еѵазі еѵазиш еѵайёге выходить; дѣлаться 
•ідѵасіо іпѵазі іпѵазит іпѵайёгѳ вторгаться, на-) 

.. ВО). падать (іп ® л §* 
ОаШаш, іп гай" 
Ііозіет) 

*сб(іо се$$і сѳдешп ссйёгѳ уступать, отступать 
ассёбо ассеззі ассеззит ассебёге ириступать 
сопсёсіо сопсеззі сопсеззиш сопсесіёгѳ уступать, допускать 

45. йізсёйо сіізсеззі (іізсѳззит бізсебёге уходить 
*ШІМо шш шідеит тіМёге посылать 

атіііо атізі атіззит атіііёгѳ терять 
бітіііо (ПтІЕІ Дітівапт Шшиёгѳ отпускать 
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регтіііо регтізі регтіззит регтіііёге позволять 

60. рготіііо рготізі рготіззит ргошіибгѳ обѣщать 
*8Пто витрві зитріит зитёге брать 
сопзШпо сопзитрзі сопзитріит сопзитёгѳ пожирать, истреблять. 

*соп-1;етпо сопіетрві сопіетріит сопіетпёге презирать (Ьетпо у 
поэтовъ). 

*Пго ИЗВІ изіит игёге жечь (осн. из-). 

Основной слогъ кратокъ. 

65. іі-іісіо Шехі Шесіит іііісёге вовлекать, соблаз¬ 

нять ([Іасіо] неупотр.) 
но: еігсіо еіісиі ъІісМит еігсёге вызывать 

*соп-зрісіо сопзрехі сопзресіит сопзрісёге замѣчать, видѣть 
([зрёсіо] неупотр.) 

*гё§о гсхі гесіит ге§ёге править (а1щиі& 
чѣмъ) 

*сдгг\до соггехі соггесіит соггідеге исправлять 
60. *регдо (изъ 

рег-гі^о) 
реггехі реггесіит регдёге продолжать 

*зигдо (изъ 
зиЪ-гі&о) 

виггехг виггесіит зигдёге 
> вставать 

сопзигдо сопзиггехі сопзиггесіит сопзиг&ёге ) 

*іё§о іехі Іесіит іе^ёге покрывать 

о 
и ч-> * ігахі Ігасіит ігаЬёге влечь 

аЪзігаЪо аЬзІгахі аЬзігасІит аЬзігаІіёге отвлекать 
65. сбпігаію сопігахі сопігасіит сопігаЬёгѳ стягивать (соріаз іп 

штт Іосит въ од¬ 
номъ мѣстѣ, пунктѣ) 

*ѵёЬо ѵехі ѵесіит ѵеЬёге везти 
ѵёЬог ѵесіиз вит ѵеЬі ѣхать (едио верхомъ, 

сипи на колесни- 

цѣ) 

*СІІѴ1СІ0 (1ІѴ18І СІІѴІЗШП (Ііѵійёге раздѣлять 
*диаііо — диаззит диаіёге трясу, бью 

70. *соп-сиІіо С0ПС1188І сопсиззит сопсиіёге потрясать 
*ргёто ргеззі ргевзит ргетёге давить, жать 

*бррг!то орргеззі орргеззит орргітёге подавлять 
*§ёго деаві 

2. регіесіа на ѵі. 

Зезгит Вегёгѳ носить (аипа); вести 
(Ьеііит войну, гет 
дѣло) (осн.до-) 

сПріо сиріѵі сирііит сирёге сильно желать (аіі- 

диіЛ чего) 
75. заріо баріѵі — зарёге отзываться ч.-л.; быть 

мудрымъ 



85. 

*р8іо реііѵі(рбШ) 

— 92 

рѳШит реіёгѳ стараться достичь 

гбрбіо гереііѵі гереІВпт гереібге 

(аіщиій), просить 
(аіщиій аЪ аіі- 
дао кого о чемъ). 

требовать обратно, по¬ 

*(\\хаето диаезіуі ЧішезІіит диаегёгѳ 
вторять 

искать (аіідиет, аіі- 

соіщиіго соп^шзIѵі согщиізШіт соп^иігбгѳ 

%диій); спрашивать 
(аіщиій ех аіі- 
дио кого о чемъ). 

искать повсюду, разы¬ 

ФО. агсеззо агсеззіѵі агсеззііит агсеззёгѳ 
скивать 

призывать (также ао- 

*1асеззо Іасеззіѵі Іасеззйит Іасеззёге 
сегзо) 

раздражать, не да¬ 

Ипо Іёѵі Шит Ііпёге 

вать покоя (аіі- 
^иет кому) 

мазать 
*6ЬИпо оЫёѵі оЫйит оЫіпёге обмазывать 

*8ІПО 8ІѴІ зйит зіпёге позволять 
$іпо іе кос /асёге я позволяю тебѣ дѣлать это (асе. с. іпйп.) 
зіпог кос 1асёге мнѣ позволяютъ это дѣлать (пот. с. іпйп.) 

■85. *(Мзіпо йёзгі йёзгіиш сіезіпёге переставать (игЬз оЪзісШгг йбзИа езі 
перестали осаждать городъ). 

*8СГО зёѵі §йіит зегёге сѣять 
*сбпзёго сопзёѵг едпзііит сопзегёге засѣвать 

*сегпо — — сегпёге отдѣлять, видѣть 
*(іе-сегпо йесгёѵі йесгеіиш (іесегпёге рѣшать 
зрегпо зргёѵі вргёіит зрегпёге презирать 

90. *зіегпо зігаѵі вігаіит зіетёге стлать 
*іёго ІГІѴІ (Шит іегёге тереть 

3. регіесіа на иі. 

*г&ріо гар иі гаріит гарёге похищать 
*сІігІріо йігіриі йігеріиш йігірёге расхищать (йМріі) 

Э5. егіріо егіриі егеріит егіреге вырывать (аіісиг у кого) 

аіиі аііит аіёге питать, кормить 
*СОІО соіиі сиііит соіёге обрабатывать, чтить 
*сбпзй1о сопзйіиі сопвиМит сопзиіёге спрашивать совѣта 

(аіщиет у кого); 

заботиться (аіі- 

сиі о комъ) 



— 93 — § 85, 86, 

еёпиі еепііит бірібге рождать, произво¬ 

дить (о с н. деп-) 

100. *рбпо рбзиі рбзЙит рбпбгѳ класть (іп тепва) 
(изъ рог-зіпо; сравн. 
рог-гі^о). 

*(16-8бГ0 сіевегиі Дезегіит (Іевегёге ) 8 Iе! покидать 1в 
*(ІІ58ёГО сііввегш <йізриШіиту (Ііввегбге разсуждать [ ** и н* 

и&е. 
•іехо іехиі іехіит Іехёге ткать 

ѴегЬа іпсоЬаІіѵа 

(начинательные глаголы). 

ѴегЬа іпсоТіаЫѵа (начинательные глаголы) образуются 86« 
посредствомъ прибавленія 8С къ основѣ ргаезепііз и обозначаютъ на¬ 

ступленіе какого-либо дѣйствія или состоянія; всѣ они 
принадлежатъ къ III спряженію. 

а) іпсоЪаііѵа> основной глаголъ которыхъ не употребителенъ. 

1. ♦сгезсо сгеѵі — сгевсёгѳ расти 
П05С0 пбѵі — позсёге познавать (пбѵі=я 

знаю; поіив прила- 
шт. извѣстный*. 
Оси. дпо-) 

ідпозсо ідпШ ідпЫит ідпозсёге прощать, извинять 
*содпо8со содпдѵі содпііит содпозсёге узнавать 

5. *разсо раѵі развит равсёге пасти 
разсог равіив вит равсі пастись 

*^иіе8со ^иіеѵі диіеіигиз ^иіе8сё^е отдыхать, быть спо¬ 

койнымъ ^иіёіиз 
СПОКОЙНЫЙ) 

*сопзиевсо сопвиёѵі — сопвиезсёге привыкать 
сопвиёѵі я привыкъ = имѣю обыкновеніе, воіео 
сопвиёгаі (изъ сопзиеѵёгаі) = воШЬаі 

10. аввиевсо аввиѳѵі аввиевсёгѳ привыкать (аззиёіиз 
прилагат. привык- 
шій — аіідиа ге 
къ чему). 

Ь) іпсокаііѵа ѵегЪаІіа. 

Регресіит и зиріпит, если они употребляются, заимство-^ 

ваны отъ основныхъ глаголовъ. 

6СІ8СО 8СІѴІ всііиш всівсёге рѣшать (всіо § 87,14), 
(ІѲ8СІ8СО бевсіѵі сіевсііит йезсівсёгѳ отпадать (аЬ аИцио). 

геѵіѵівсо геѵіхі г еѵісШгиз геѵіѵівсёге оживать 



§ 86, 87. — 94 — 

Большая часть начинательныхъ глаголовъ пе имѣетъ 
супина: 
♦ехагйезсо ехагзі ехагДезсёге загораться, вспыхивать (агйео) 

*соп8бпезсо сопзепиі сопзепезсёге старѣть (зёпео) 

15. сошШезсо сошіоіиі сопйоіезсёгѳ чувствовать боль, страдать 

оЬзійрезсо оЪзіириі оЬзіиревсёге 
(йбіео) 

приходить въ изумленіе (зіирео) 

сопШезсо сопіісиі сопіісезсёгѳ умолкать (і&сео) 
іп^ётізсо іп^етиі іп^етізсёге вздыхать (§ёшо) 

с) іпсокаШѵа потіпаііа. 

ІпсоЬаіІѵа потіпаііа (начинательные глаголы, произведенные 
отъ существительныхъ и прилагательныхъ) не имѣютъ супина: 

таіигезсо (таіигиз) таіигиі таіигезсёгѳ созрѣвать 
20. оЬтйІезсо (тШиз) оЬтиіиі оЬтиІезсёге нѣмѣть 

87. Четвертое спряженіе (спряженіе на г). 

а) Регіесіа на і. 

1. *ѵепіо ѵепі ѵепіит ѵепіге приходить ( аіісиі 
аихіііо къ кому 
на помощь) 

абѵёпіо асіѵёпі абѵепіит абѵепігѳ приходить (асіѵёпіі и 
айѵспіі) 

сопѵёпіо сопѵёпі сопѵепіит сопѵепіге собираться (іп игЬет 
въ городѣ, СагіЬа^і- 
пеш въ Карѳагенѣ) 

сігсишѵбпіо сігситѵёш сігситѵёпіит сігситѵепіге обходить кругомъ, 
окружать со всѣхъ 
сторонъ 

%>. *іпѵёпіо іпѵёпі іпѵепіиш іпѵепігѳ находить 
зиЬѵёпіо зиЬѵёпі зиЬѵепіиш БиЬѵепІгѳ приходить на помощь 

(аігсиі къ кому) 

(Относит, сотрегіо и герёгіо см. § 84, 23, 24.) 

Ь) Регіесіа на ві, ѵі и иі. 

заеріо ваерзі ваеріит заеріге огораживать 
*запсіо вапхі вапсіит запсіге освящать 
*ѵіпсіо УІПХІ ѵіпсіхиа. ѵіпсіге связывать, 

вать 
сковы- 

Ю. *зепііо вепз4 бепзит зепііге чувствовать 
аззепііог — 

(относ. 
§ 89). 

сопвѳпііо сопзепві сопзепзит сопзепііге соглашаться 
біззепііо (ііззепзі «ііззепзит сііззепііге не соглашаться 

*Ьаигіо Ііаизі Ьаизіит Ьаигіге черпать 



— 95 — § 87, 88. 

бсіо всіѵі всШіт всіге энать 

N6. Ітрегаі. бсііо, зсііоіѳ знай, знайте. 

15. аидіо аиДіѵі аікШит аийігѳ слышать, слушать 

точно такъ же большая часть гл. IV спряж. 

*зёрё1іо зереііѵі бѳриііит вереііге погребать 
в&ііо за Іиі — ваііге прыгать 

сіезіііо йезііиі — йез\ Иге спрыгивать (сІёзМі, 
йезіІІіе) 

(Относ, арёгіо см. § 84, 25, 26.) 

Безъ регі. и вир. 
Гёгіо <регсиззі> <регсиззиш> Гегігѳ ударять 

ѴегЬа йеропепііа 

(отложительные глаголы). 

1. Большая часть отложительныхъ глаголовъ спрягается по пер- 

еому спряженію (спряоюеніе на а) и притомъ правильно (какъ 
Ьогіюг, § 74), напр. 

1. агЫігог агЬіІгаіиз вит агЬіігагі думать, полагать 
агЫІгаіиз думая, полагая, 

Іаеіог Іаеіаіиз вит Іаеіагі радоваться (аіщиа ге 
чему) 

тівёгог тівегЗйив тівегБгі сожалѣть 
іпігог тігаіив вит тігагі удивляться (аіщиій 

чему) 

II. Беропепііа II спряженія. 

ІІсеог Іісііив вит Исёгі давать цѣну 
роШсеог роИісііив вит роііісёгі обѣщать 

роііісеог те ѵепіигит еззе я обѣщаю прійти. 
*шёгеог тегііиз вит тегёгі заслуживать (шегШіз за¬ 

служенный) 
также: тѳгео, тегиі, тегііит, тегёгѳ заслуживать 

*т!зёгеог тівегііив вит тізегёгі жалѣть (аіісиіиз кого) 

*ѵёгеог ѵегііив вит ѵегёгі совѣститься, опасаться 

(аігдиет) 

10. *Шеог Газзиз бит Іаіёгі признаваться \ аіщиій въ 
сопГііеог соп/’еззиз соп/'Шгі сознаваться/ чемъ 
•ргоіііеог ргоГевзиз вит ргойіегі объявлять 

*геог гйіиз бит гёгі думать, полагать (безъ рагі. 
ргаез. и Гиіигі) 

гаіиз, думая, полагая 



♦іиеог <ШШиз зит> Іиёгі охранять 
15. іпіиеог <азрехі> іпіиёгі смотрѣть (аіщгѵеш на кого\ 

шёйеог <запаѵі> тесіёгі врачевать, лѣчить (тесіёгі 

ѵиіпёг/, запаге ѵиіпиз)* 

III. Беропепііа III спряженія. 

*1аЪог Іарзиз зит ІаЬі скользить, падать 
*Гип§ог іипсіиз зит йт§і исполнять, исправлять 

(типёгв должность) 

♦КЦиог Іосйіиз зит 1о^иі говорить 
20. аіібдиог аііосйіиз 8ит а^иі обращаться къ к.-л. (аіі- 

диеш) 
*зёдиог зесйіиз зит зедиі слѣдовать (аіщиет ко~ 

му, за кѣмъ) 
рёг8ё^иог регзесйЪиз зит рёгзёяиі преслѣдовать 
6Ь8ё^иог оЬзесйіиз зит 6Ь8ё^иі повиноваться (аігсиі кому) 

*а&-&гё(1іог а^геззиз зит &%$гёйі нападать (аіщиет на 
кого) (^гасііог иду употр*. 

рѣдко) 
25. соп^гёсііог соп^геззиз зит сбп^гёгіі вступать въ бой 

е^гесііог е^геззиз зит ё^гёёі выходить 
ігапз^гёёіог ігапз^геззиз зит Ігапз&гёсіі переходить 

*пйог 
піасиз I ^ і опираться (аіщиа ѵе на что) 

пі$из I | стремиться (ай аіщиій къ чему) 

*р&ііог развив вит раіі терпѣть 
регрёііог регреззиз зит рёгрёіі переносить, терпѣть 

*Шог Пзиз зит Ші пользоваться 

*ди^гог циевіив вит ^и#,і 
| жаловаться 

сбпдиёгог соі^иезіиз гит сбпдиёгі 
♦шбгіог тогімгсв вит тбгі умирать 
КВ. Рагііс. іиі. тогііигив. 

атріесіог атріехиз 8ит атріесіі обнимать 

*&иог <йзиз зит> &иі наслаждаться, пользо¬ 

ваться. 

БеропепИа іпсоЬаИѵа. 

*аі-Ірі8С0г айеріив вит айірізсі достигать ([ёрізсог] НѲ- 
употр.) 

*папсізсог пасіиз (папс- папсізсі достигать, находить (ос- 

Іиз) зит сазіопст) 

*ргоЙсізсог рго&сіиз зит ргойсізсі отправляться 

*и1сізсог иііиз зит иісізсі мстить (аіщиет кому 
или за кого) 

•оЪИѵізсог оЫііиз зит оЫіѵізсі забывать (с. депеі.) 

*пазсог паіиз зит пазсі рождаться, происходить 
осы. {дпа-) 



♦ігазсог <8изсеп5ш> 

— 97 — 

ігазсі 

§ 88, 89. 

сердиться, гнѣваться (аіі- 

гетіпізсог <гесогс1аіиз зиш> геттізсі 

сиі на кого) (ігаіиз при- 

л агат, гнѣвный, сердитый 
аіісиі на кого) 

вспоминать (с. деп.) 

4б. ѵезсог <ССІІ> ѵезсі 
([шёпізсог] нсупотр.). 

питаться, кормиться 

ІУ. Беропепііа ІУ спряженія. 

Ыаікііог ЫапсІІІиз зит ЫапсІІгі льстить 
Іаг^іог Іаг^Пиз зит Іаг^ігі дарить 
тепііог тепШиз зит тепіігі лгать 
тоііог тоіііиз зит тоіігі приводить въ движеніе 

60. рагііог рагіііиз зит рагіігі дѣлить (отп. рагШиз см. § 78) 
Ъ сіізрегііо йгврегігѵг йізрегШкт сіізрегігге раздѣлять 
) гтрегііо Шрегігѵі ітрегШит гтрегігге удѣлять 

рбііог роіііиз зит роШі овладѣвать 

зогііог зогіііиз зит зогіігі кидать жребій, получать 

65. *тёііог тѳпвив вит тоіігі 

по жребію 

мѣрить 

*ОГСІІОГ огвив вит ОГ(ІІГІ начинать 

*ех-рёгіог ехрегіив вит ехрегігі испытывать (уогЬ. зітріох 

*оррегіог оррегіиз зит оррегігі 
нѣтъ) 

ожидать 

*бгіог огіиз вит ОГІГІ происходить, появляться 
N8. Рагі. 

60. *ас1бгіог 
Іиі. огіійгиэ 

абогіиз зиш абогігі нападать (аіщиет па кого). 
Примѣч. ІпАгсаі. и ітрегаі. ргаевепіі* отъ огіог всегда образуются по 

третьему спряж. 
огегіз, бггіиг, бггтиг, бггтіпі; бгегѳ. 

Часто образуются по 3 спряж. и сопи ітрегресіі (особенно огёгёіиг и огёгепіпг). 

ѴегЬа зетійѳропепііа 
(полуотложптельные глаголы). 

1. аи(іео ап8П8 вит аіпіегѳ 

Рагігс. іиі. агшігия, іп/гп. ?иі. аг^йгпт еззе. 

смѣть, отваживаться 

(аІщиШ на что) 

радоваться (аіідиа те чему) 

имѣть обыкновеніе 

| довѣрять, полагаться 

но довѣрять 
ѵеиегіі гѳѵегвИгив геѵегіі возвращаться 

Рагігс. рег(. геѵегвия возвратившійся (регр. геѵегіі—я возвратился) 

аззепзі I аззепіігі соглашаться (аіісиі съ 
аззепзиз вит \ кѣмъ) 

даиіео 
вбіео 

б. Мо 
СОПЙСІО 

<1іШ(іо 
гоѵегіог 

*аззепІіог 

еаѵівив вит 
вбіііив вит 
Гівив бит 
сопПзиз вит 
сШПзиз зит 

еаийёге 
зоіёгѳ 

ййёге 
сопйбёгѳ 
сНШбёге 

89* 

В. Ншш*орого. Лат. граим&тпка. 7 



§ 90, 91 — 98 — 

ѴегЬа апотаіа 
(неправильные глаголы). 

Розяпт, рОіоі, роязѳ мочь, быть въ состояніи. 

90. Глаголъ роззшп образовался чрезъ сложеніе именной основы рді- съ вспо¬ 
могательнымъ гл. зит; при этомъ слѣдуетъ замѣтить: 

1) роі передъ 5 обращается въ роз (ассимиляція), 
2) послѣ роі звукъ і выпадаетъ. 

Іпйіс. 
Ргаез• роз-бит я могу 

роі-е з 
роі-езі 
рбз-бйпшз 
роі-ёзі І8 
рбз-зипі 

Гтр/. р61-&гат я могъ 
ро7-ёгаз и т. д. 

Риі. 1. роі-ёго я буду въ состояніи 
_ро7-ёгіз 
роі-ёгіі 
роі-&гітиз 
ро^-ёгіііз 
ро^-ёгшіі; 

Іп(. Ргаез. роязѳ мочь 

Сот. 
роз-зіт 
Р08-8І8 

Р08-8ІІ 

ро8-8Ітиз 
р08-81ІІ8 

Р08-8ІПІ; 

2Ю8зет 
Р088в8 И Т. Д. 

Рагі. Ргаез. нѣтъ 
(роіепз—имя прилаи 
могущественный, 

могучій). 

Формы отъ основы рег(ссіі образуются правильно (рег/'. іпй. роіиі, роіиізіі, 
роіиіі, роіиітиз, роіиізііз, роіиёгипі, сопі. роіиёгіт, роіиёгіз ит. дріизцир?. 
іпй. роіиёгат, роіиёгаз и т. д., сопі. роішззеш, роіиіззез и т. д.; іиі. 11 
роіёго, роіиёгіз, роіиёгіі, роіиегішиз, роіиегіііз, роіиёгіпі; гпЛ рег(. роіиіззе). 

Гёго, Ші, Шит, Гсгге нести. 
Въ ргаез., ітпрегаі. и сопі. ітрегГ. обычное въЗспряж. усиленіе основы 

посредствомъ е и і бываетъ у глагола Гего только передъ т. 
Слѣдуетъ различать: іеггіз (2 лицо гпйіс. ргаез. разз.), {еггЪгіз (2 лицо сопі. 

ІтрегГ. разз.), іешіз (2 лицо Гиі. разз.). 

Іпсііс. Рѵаезепііз. 
Аоі. Гёго, Гегз, Гегі, Разз. Гёгог, регѵы, Гѳгінг, 

Гёгітиз, Гогііз, Гсгипі Гёгітиг, Гегітіпі, Ге- 
гипіиг. 
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Сот. Ітрефесіі. 

Асі. Геггет, Гегге», Геггеі, Разз. Геггег, Геггёгіз, Геггёіпг, 
Геггёпш8, Геггёіів, Гег- Геггёпшг, Геггётіпі, Гег- 

гопі гепіиг 

Ітрегаііѵиз. 
Ргаез. Гѳг, Гегіѳ Риі. Гегіо, ГегШе, Гегипіо. 

Іфпгігѵиз Ргаезепііз. 
Асі. ГеіТѲ (изъ {ег-зе, сравн. ез-зе) Разз. ГеггІ. 

Остальныя формы образуются правильно: Сопі. ргаез. Гегат, Гегаг. Іпііс. 
ітрегі'. ГегёЪат, ГегёЬаг. Риі. I, Теѵат, Тег ев; Гегаг, Гег ёгів. Рег/". ійіі, іиіёгіт; 
Іаіиз, а, иш зиш, Іаіиз, а, ит зіт. Ріизди. іиіёгат, іиііззет; Іаіиз, а, ит 
егат; Іаіиз, а, шп еззеш. Риі. II. іиіёго, іаіиз его. — Рагі. ргаез. Гегепз; рагі. 
І'иі. іаШгиз, а, ит; рагі. рег/*. разз. іаіиз, а, ит. (Іегипйіит Гегепсіі. Оегипйіѵиш 
Гегепбиз, а, ит. Іп/іп. реф. іиііззе, іаіит, ат, ит еззе; т/т. /иі. Іаійгит, 
ат, ит еззе, Іаіит ігі. Сошрозііа см. въ § 84, 40—50. 

ЕЛо, ёйі, ё8ит, ёйёге ѣсть. 

Глаголъ ёсіо (ѣмъ), кромѣ правильныхъ формъ отъ основы ргаезепііз (ёй-), 92* 
образуетъ еще другія формы, которыя подобпы формамъ глагола еззе, начи¬ 
нающимся съ ез (различіе только въ количествѣ звука е, напр. ёз отъ ёсіо 
а ез отъ зит)1). 

ІпсИсаііѵиз. Сопіипсііѵиз. 

Ргаез. ёсіо Ішрег/*. ебёгет и сззет 
есііз и ёз есіёгез и ёззез 
ебіі и ёзі и т. д. 
ебшшз 
ебіііз и ёзііз 
едипі 

Ітрегаііѵиз. 
Ргаез. еде и ёз Риі. едііо и ёзіо 

едііе и ёзіе есНіоіе и ёзШе 
ебипіо 

Іп/іпіііѵиз Ргаезепііз. 

ебёге и ёззе. 

Точно такъ же спрягаются сошрозііа: сбтёбо, ре'гёдо съѣдаю. 

убіо, тбіиі, теііе хотѣть 93. 
поіо (изъ пе-ѵоіо), поіиі, поііе не хотѣть 
таіо (изъ таде-ѵоіо), шаіиі, іпаііе болѣе (лучше) хотѣть* 

предпочитать. 

*) Глаголъ ебо образуетъ эти побочныя формы безъ гласныхъ і и в (см. § 91); 
При этомъ основное (1 выпадаетъ или переходитъ въ з, а въ іп/іпіі. и въ сопі. ітрегГ. 
вм. г является первоначальное з: ёдіз [едз] бз, ё(ііі [ебі] бзі, бдШз [ѳсШз] бзііз; 
ёдёгѳ [ед-зѳ] бззѳ; ёдёгеш [еб-зет] ёззет и т. д. у» 
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§ 93, 94. - 100 — 

Іпйіс. Ргаез. ѵбіо пбіо таіо 
ТІ8 ПОП ѴІ8 тауів 
ѵиіѣ поп ѵиіі тауиИ 
ѵбімтиз пбійтиз таЫтиз 
ѴОІІІ8 поп ѵиіііз тауиіііз 
ѵоіши поІипЪ таіипі; 

Сопи Ргаез. теііт поИш шаііт 
ѵеііа ПСІІ8 таііз 
ѵеііі ПОІІІ таШ 
ѵеіітиз поіітиз таіітиз 
ѵеііііз ПОІІІІЗ таііііз 
ѵеііпі поіілі; таііпі; 

Іпйіс. Ітр{. ѵоІбЪат поіёЪат шаІёЪат 
ѵоібЪаз и т. д. поіёЬаз и т. д. таіёЬаз и т. д* 

Сот. Ітр$. теііет поііеш таііет 
ѵеііез и т. д. поііез и т. д. таііез и т. д. 

Риі. I. ѵоіат поіаш таіаш 
ѵоіез и т. д. поіез и т. д. та!е$ и т. д. 

Іп{. Ргаез. теііѳ (изъ ѵеі-зе), ПОІІО (изъ поі-вс), шаііѳ (изъ таі-ве) 

Ітрегаііѵиз. 
Ргаез. поіі, поІІіе ') Риі. поіі іо, поііібіе, поіпиіо. 

Остальныхъ Формъ отъ основы ргаезепііз нѣтъ (рагі. ргаез. 
отъ поіо замѣняется посредств. іпіяіиз: іпѵііиз Ьос Гесі я сдѣлалъ 
это неохотно; раіге іпѵііб противъ воли отца. См. §§ 117, 190). 

Формы отъ основы рег/'есіі образуются правильно (ѵоіиі, ѵоіибгші, ѵоіиіз- 
еет, ѵоіиёго; ѵоіиівзе; поіиі, поіиёгіт и т. д.). 

Ео, іі, іішп, Ігѳ итти. 
б,Ъ-ёо, йЪіі, &Мішп, аЪіге уходить. 

Предвар. замѣчанія: 1. і въ основѣ ргаезепііз переходить въ е передъ 
а, о, и. 

2. въ основѣ рсгіесіі ѵ выпадаетъ; іі передъ е 
сливается въ і. 

3. зиріпиш имѣетъ краткое і. 

Іпйісаіітз. Сопіипсіітз. 
Ргаез. бо, І8, И, 

Шшз, іііз, бипі*) 
1тр{. гЪат, іѣаз, іЪаі, 

іЬйтиз, іЪаііз, іЪапі 

баш, баз, баѣ, 
байте, баіів, бапі 
ігет, ігез, ігеі 
ігётиз, ігёііз, ігепі 

1) N011 Іаийаге не ахали; поіііс Іашіаге не хвалите. 
*) АЬГшив, нЬПіа, аЪёіші. 
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1?иі. 1. гЪо, іЪіз, іЪіі 

іЫпшз, іЫііз, іЪипІ; 

Г Ргаез. і, Не 
Ітрета . бппіо 

РегГ. іі, Ізіі, Ш, 
іітиз, І8ІІ8, іегипі 

Ріиздирр. іегат, іёгаз, іегаі 
іегатиз, іегаііз, іёгапі 

Риі. II. іёго, іёгіз, іёгіі 
іёгітиз, іёгіііз, іёг&П 

Іп/гпгігѵиз. 
Ргаез. іге 
Регр. іззе 
І?иі іШгит, ат, ит еззе 

ОегипШит. еишіі и т. д. 

іёгіт, іёгіз и т. д. 

Іззеш, іззез, іззеі, 
іззётиз, іззёііз, іззепі 

іепз. 

Рагігсгртт. 
еипііз 

ііигиз, а, ит 
8иріпит. ііит, Ии. 

Раззгѵиш употребляется безлично (см. § 64)} папр. 

Инг идутъ, Пит евѣ пошли, 
еппдгет Ѳ8І должно итти. 

Полный страдательный залогъ имѣютъ только сотрозііа съ пере¬ 

ходнымъ значеніемъ (ІгапзіПѵа} см. § 64); напр. 

ргаеіёгёог проходятъ мимо меня 
ргаеѣегігіз проходятъ мимо тебя 
ргаеіепіиг проходятъ мимо него и т. д. 

Точно такъ же спрягаются сотрозііа: 

4Ъёо аЫі аЫіига аЫгѳ уходить 
йсіёо асііі йсШит аёіге приходить, обращать¬ 

ся съ просьбой (аіі- 
диет къ кому) 

ёхёо ёхіі ёхііит ехігѳ выходить 
іпёо Ш1І іпііит ІПІГѲ вступать 
рёгёо рёгіі регіШгиз регігѳ погибать (разз. къ рег- 

йх>; § 78, 4) 
ргббёо ргбсііі ргбёііит рго<1Ігѳ выступать впередъ 
гёсіёо гёсШ гёсПіит гесіігѳ возвращаться 
Ігапзео Ігапзіі ігапзііит ігапзігѳ переходить и др. 

ѴІпёо, ѵёгііі (безъ супина), ѵепіге быть продаваему, продаваться (разе. 
«:ъ ѵешіо — § 78, 4): 

ѵепіЬат меня продавали, ѵепіЬо меня будутъ продавать, меня 
продадутъ; ѵепіі меня продали, я былъ проданъ; ѵепіёгипі ихъ 
продали, они были проданы и т. д. 

АтЪіо, атЬгѵі, атЪІіит, атЬІге обходить спрягается правильно по 4 
спряженію (атЬгииі, ашЬгат, атЪгеЬат; атЪгепз, дсп. атЪгепііз и т. д.). 
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96. Гіо, Гасіия яшп, Шгі=—а) бывать, происходить, дѣлаться 

(непереходн. апач.) 
Ь) дѣлаться (разе, къ Йісіо, Гёсі, 

Гасіит, Гасёге дѣлать). 
N8. Основа ргаезепііз имѣетъ долгое I, за исключеніемъ I передъ ег и въ 

формѣ /г/. 
ІпШсаііѵиз. 

Ртаез. йо, йз, Ш, 
— — йипі 

Ітр?. йёЪат, йёЪаз, йёЪаі, 
йёЪатиз, Йёѣаііз, йёЬапІ 

Риі. I. йат, йез, йеі, 
йётиз, йёііз, йепі 

Іп{гпіііѵгі8. 
Ргаез. йёгі 
Рег/*. Гасіит, ат, ит еззе 
Риі. а) Гбге или ГиШгит, ат, ит еззе 

Ъ) Гасіпт ігі 

Сопіипсііѵиз. 
Йат, йаз, йаі, 
йатиз, йаііз, йапі 
йёгет, йёгез, йёгеі, 
йёгётиз, йегёііз, йёгепі 

Ітрегаі. й, йіе 

РагЫсгріит. 

Гасіиз, а, ит 
йіійгиз, а, ит 

Оегипдгѵит Гасіешіаз. 

Относительно еошрозгіа отъ Г&сіо слѣдуетъ замѣтить, что только 
тѣ изъ нихъ имѣютъ въ страдательномъ залогѣ {Чо, въ которыхъ 
Гасіо удерживаетъ основное й (см. § 84, 69—76): 

асі. аззиеГйсіо, аззиеГёсі, аззиеГасіит, аззиеГ&сёге пріучать 
раза, аззие/іо, йззиеГасіиз зит, аззие/іёгі пріучаться. 

Сотрозііа, въ которыхъ Гасіо перемѣняетъ основное й на і* 

образуютъ страдательный залогъ правильно на /*Ісгог: 
асі. іпіегйсіо, іпіегГёсі, іпіег&сіпт, іпіегйсёге убивать 
разз. іпіегйсіог, іпіегГесіиз зит, іпіёгйсі быть убиваему. 
Іпіегйсіог, іпіегйсёгіз, іпіегйсйіиг и т. д., см. § 72. 

ѴегЬа йеГесІіѵа 

(недостаточные глаголы). 

96. ѴегЪа йеГесЙѵа (недостаточные глаголы) — такіе глаголы, 

отъ которыхъ не всѣ Формы употребительны. 

1. Имѣютъ только Формы отъ основы-регГесіі: 
соері я началъ (недостающія Формы заимствуются отъ 

іпсіріо, іпсірёге, см. § 84, 54). 

тёшіпі я помню 1 рег{есіа со значеніемъ 
ойі я ненавижу I ргаевепііз 
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соері\ соерізіі и т. д.* соерёгіиц соерёгат, соерёгаз*, соеріззет; 

соерёго; соеріззе-, кромѣ того соеріиз начатый, соеріиз зиш, 
соеріиз егат и т. д. 

тетХпі, тетіпізіі и т. д.; тетіпёгіш; тетіпёгат (я по- 

мнилъ); тетіпіззет; тетіпёго; тетіпіззе• кромѣ того гтрегаі. 
шешепіо помни, тешепібѣѳ помните. 

ойі, ойізіі и т. д.; осіёгіт*, осіёгат (я ненавидѣлъ); ойіззеш; 
осіёго-, оіііззе^ кромѣ того озйгиз тотъ, который будетъ не¬ 

навидѣть. 

Примѣчаніе. Если дополненіемъ при соері бываетъ іпйпіііѵиз раззіѵі 
(имѣющій чисто страдательное значеніе, а не возвратное или непере¬ 
ходное, какъ напр. йёгі = становиться), то вм. соері говорятъ соеріиз зшп, 
напр. игЬз аейійсагі соеріа езі начали строить городъ. 

2. іпциат говорю (вставляется въ прямую рѣчь)1). 
ІпА.ргаез. іпфіат, іпфііз, іпциіі;, 

— — іпфііипі; 

Іпд. рег{. ііщиіі; 
Риі. I. ищиіез, іпциіеі;. 

3. аіо говорю, утверждаю5) (орроз. пё§о отрицаю). 

Іпд.ргаез. аіо, йіз, йіі, 
— — аіипі; 

ІпД. ітр?. аіёЪат аіёЪаз, аіёЪа!;, 

аіёЪатиз, аіёЪаііз, аіёѣапі; 

Іпй. рег(. йі4. 

Примѣчаніе. Аіп? (вм. аізпе) ты думаешь? въ самомъ дѣлѣ? 

4. диео, диіѵі, диіге мочь и педиео (поп ^иео), пе^иIѵі, педиіге 
не мочь, не быть въ состояніи спрягаются, какъ ео; эти глаголы упо¬ 
требляются рѣдко и притомъ только въ нѣкоторыхъ формахъ. 

5. заіѵе здравствуй, будь здоровъ, заіѵёіе, заіѵёге (=аѵе, аѵёіе, 
аѵёге). 
с ей о (йехігаш) дай 

в ^шй іасіат) скажи 
а^е, а^ііе ну, ну же; 
а§е ехрегіашиг ну, попробуемъ I 

^иае80, диаезйтиз я прошу, мы 
просимъ, пожалуйста 

йіс ^иаезо скажи, пожалуйста 
арй^е прочьі 

і) Рошрёіиз сепіигіопІЬиз: ТиѢпгпі, іпциіі, сазіга еі йе^еп&Ие ййідепіег• 
Тиетгпі, Щиіі Рошрёіиз, сазіга еі йеТепдліе йгіідепіег. 

*) Ш аіі Потёгиз какъ говоритъ Гомеръ. Обыкновенно аіо вводитъ ксссеѵг 
ную рѣчь (см. § 241). 
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ѴегЬа ішрегзопаііа 

(безличные глаголы). 

97. 1. ѴегЪа ітрегзопаііа (безличные глаголы) употребляются 
только въ 3 лгщгь единств. числа и въ неопредѣленномъ накл. 
Сюда относятся: 

a) глаголы, означающіе состояніе погоды или явленія 
природы; напр.: 

Гиітіпаі, аге молнія ударяетъ Ійсеѣ, Іихіі, ёге свѣтло, разсвѣло* 

піпдіѣ, піпхіі, ёге снѣгъ идетъ йііисезсіѣ, йіІихМ, ёге свѣтаетъ 
ріиіѣ, ріиіі, ёге дождь идетъ айѵезрегазсіі, айѵезрегауг#, ёг^ 
Іопаі, ІопиіЬ, аге громъ гремитъ вечерѣетъ, смеркается. 

b) слѣдующіе глаголы 2 спряж.: 

тізёгеі (Опізегііаз 8шп> тізегёге) жаль {те тізёгеЬ іиі мнѣ 
жаль тебя) 

раепііеѣ (раепіѣиіѣ, раепііёге) те я раскаиваюсь 
р й й е 1 (р и й и і ѣ, рийёге) те мнѣ стыдно 
ѣаейеѣ (<регіае8пт Ѳ8І> іаейёге) те мнѣ скучно, надоѣло 
ПЪеѣ (ІіЬиіі, ІіЬёге) угодно ^ регі. также ІіЬііит езі и 
11сеі (Исиіѣ, Исёге) позволяется { ІісНитезѣ 
йёсеѣ (йесиіѣ, йес-ёге) те прилично мнѣ 
й е (1 ё с е і (йейесиіЪ, йейэсеге) те неприлично мнѣ 
орогѣеі (орогіиН, орогіё^е) те должно мнѣ 

Примѣчаніе. Вм. недостающаго гтрегаі. употребляется сопи ргаез.: ри- 
ЯеаЛ; іе постыдись, шізегеаі іе раирёгшп пожалѣй бѣдныхъ. 

Рагі. ІІЬепЗу рййепз употр. какъ при л агат, (риёепз стыдливый; отно¬ 
сительно ИЬепз си. § 117). 

Отъ нѣкоторыхъ безличныхъ гл. встрѣчается также дегипгііит и 
дегиіиііѵиш: саиза раепііепсіі (причина раскаянія), раепііепсіит езЬ 
(должно раскаиваться). 

c) глаголы, которые бываютъ безличными только въ осо¬ 

бомъ значеніи; напр.: 

аррагеі (аррагиіі, аррагёге) очевидно (но аррагео являюсь) 

сопзѣаі (сопзШіѣ, сопзіаге) извѣстно (іпіег отпев всѣмъ) (сопзіо 
стою ) 

ріасеі (ріасиіі, ріасёге) угодно (ріасео правлюсь) 

ассійіі (ассійН, ассійёге) случается, (ассісіо припадаю, падаю) 

ійѵаі (ійѵіѣ, іиѵаге) пріятно (ійѵо помогаю) 

ргаезіаі (ргаезШіѣ, ргаезіаге) лучше (ргаезіо превосхожу) 

сопііпдіѣ (сопИдіЪ, сопііпдёге) удается (сопііпдо касаюсь) 

іпіёгезі (іпІегГиіѣ, іпіегеззе) важно (теа для меня, раігіз для 
отца) (іпіегзиш участвую). 

ІЬос іасёге дѣ¬ 

лать это 
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2. Въ значеніи безличныхъ глаголовъ въ латинскомъ языкѣ, 

какъ и въ русскомъ, употребляются часто и личные глаголы. 

Въ этомъ случаѣ ставится: 
a) третье лицо единств. числа страдат. залога отъ непере¬ 

ходныхъ глаголовъ, наир, ііиг идутъ, Ъепе ѵіѵіінг хорошо живется, 
ѵепіиш езі; пришли. Сравн. § 64, I; 68, стран. 55. 
Рѣже употребляются такимъ образомъ переходные глаголы: 

іпіеііе&ііиг, регзрісііиг понятно, пипііаішп езі было объявлено. 

b) третье лицо множеств, чіісла, въ особенности въ выра¬ 
женіяхъ: йісипі:, ігаДипі, Гегипі = говорятъ. 

c) второе лицо единств, числа сослагат. накл., когда говорящій, выска¬ 
зывая какое-нибудь общее положеніе, обращается какъ бы къ читателю 
или слушателю (ты = всякій человѣкъ). Бісаз, сііхёгіз могутъ сказан», 
сегпёгез можно было видѣть. — Метогіа тіпиШіг, пізі еат ехегсеаз память 
слабѣетъ, если ея не упражнять (сравн. „тише ѣдешь, дальше будешь*). 

Е. 0 нарѣчіи. 

См. §§ 49, 50, 51, 52, 55, 62, 109. 

Р. 0 предлогахъ. 

Большая часть предлоговъ сочиняется съ винительнымъ па- дд. 

дежомъ, съ творительнымъ — сочиняются только слѣдующіе 
предлоги: 

а, аЪ, аЬз и Де, 
сит, ѳх и е, 
8іпе, рго и ргаѳ. 

а. аЪ, аѣз отъ ех, е изъ рго предъ, за, вмѣсто 
<іе съ, о, объ зіпе безъ ргае предъ, 
сит съ 

а никогда не ставится передъ гласными и Ъ; аЬ ставится обыкновенно 
передъ гласными и Ь, аЬз только въ соединеніи съ Ъе: аЬз іѳ (=а іе). АЬ 
кгЬе, аЬ Нозіѳ, а Саезаге. 

Слѣдуетъ избѣгать употребленія аЪ передъ губными согласными (Ъ, Г, т, 
р, ѵ): а ігаігѳ (не аЪ Ггаіге). 

е никогда не ставится передъ гласными и И; есс можетъ стоять 
передъ всѣми звуками. Ех кгѣе, ех Яізрапіа, е еазігіз. 

сит въ соединеніи съ личными мѣстоименіями всегда ставится позади; 
то же самое часто бываетъ при соединеніи съ относительнымъ мѣсто¬ 
именіемъ: тесит, Іестп, весит, поЫвсит, ѵоЬівсит; но диосит, 
дпасит, дигЪизсит и сит дио, сит диа, сит диіЪиз. 
АЬ игЬе бізсесіёге удаляться отъ (изъ раіег а Шіо атаінг отецъ любимъ сы- 

окрестностей) номъ (см. § 147) 
Ѣ іег^о съ тыла йЪ игЬе сопсШа отъ основанія го- 
& риёго (а риёгіз) съ дѣтства рода. 



106 § 98, 99. 

Ое топіе безсепбёге спускаться съ горы (іісёгѳ (іѳ ѵігіпіе (о); 
кото йе рІёЬе плебей тиЫі сіе рІеЬе многіе изъ плебеевъ 
сіе посіе егс^е ночью бе (ех) ішргоѵТзо неожиданно 
Ьепѳ шегёгі бе гѳ риЫІса оказывать большую услугу государству (но: Сісѳ- 

гОпіз іп раігіат тегііа) 
бе іпбизігіа съ умысломъ, нарочно биЫіагѳ йе аііциа гѳ сомнѣваться 
ерш йе саиза вслѣдствіе чего, поэтому въ чемъ-н. 
Саш раігѳ ргойсізсі (съ отцомъ) рияпагѳ, Ьеііит ^егёге сит Ьозіе сра¬ 

жаться, вести войну съ непріятелемъ 
сит зшпта геі риЫІсае заШіѳ къ величайшему благу для государства 
соттипісаге регіейіа стг аіщио дѣлить съ кѣмъ опасности 

— сопзіііа сит аіщио совѣщаться <гь кѣмъ. 
Ех игЪе реііёге изгнать изъ города е ге риЫгеа Гасёге дѣйствовать на 
5 гедіше насупротивъ пользу государства; соблюдать инте- 
ех зепаіиз сопзиііо по опредѣленію ресы государства (орр. абѵегзиз 

сената, въ силу рѣшенія сената геш риЫІсаш іасёге). 
8іпе аихіііо іио безъ твоей помощи зіпе иііа зре безъ всякой надежды. 
Гго сазігіз асіет іпзігиёге строить вой- тогі (тогіет осситЬёге), ри^паге рго 

ско передъ лагеремъ (тыломъ къ раігіа (за отечество;, 
лагерю, апіе сазіга — лицомъ къ ла- рго сегіо зсіге знать навѣрное 
герю) рго зѳ диізциѳ каждый по своимъ си- 

рго гозігіз бісёге говорить съ каѳедры ламъ или средствамъ 
рго іетрбге еі рго гѳ сообразно съ временемъ и обстоятельствами. 
Ггае ее а§ёге гнать предъ собой 

ргае Іасгішіз іоциі поп роззиш отъ слезъ не могу говорить (препят¬ 
ствующая причина). 

99. Предлоги съ винительнымъ падежомъ: 

апіе, арий, ай, айтегвиз, 
сігсшп, сігса, сііга, сів, 
сопіга, ег&а, ехіга, іпіег, 
іпіга, іпіга, іихіа, оЬ, 
репев, ргоре, ргоріег, ро8І, 
ргаеіег, рег, аесипйшп, вирег, 
вирга, ѵегвив, иііга, 1гап8. 

апіе предъ до ехіга ізпѣ рег чрезъ, посредствомъ 
ариб у, при іпіга подъ (орр. зирга) зесипбшп за, сообразно 
аб къ, до; у, при іпіга внутри, въ зирег надъ, на (выше, 
абѵегзиз противъ, къ іихіа подлѣ, возлѣ сверху) 
сігсиш, сігса около, во- оЬ по (причинѣ), за зирга надъ 

кругъ репез у (во власти) ѵегзиз (по направленію) 
сііга, сіз по сю сторону ргоре близъ къ (см. примѣч.) 

(орр. ігапз) ргоріег подлѣ, по при- иііга по ту сторону, за, 
ег^а къ, въ отношеніи чинѣ свыше 
сопіга противъ розі позади, послѣ ігапз по ту сторону, чѳ- 
іпіег между ргаеіег мимо, кромѣ резъ. 
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Апіе оррійит передъ городомъ апіе посіеш до наступленія ночи 
ігіЬиз аппіз (іегііо аппо) апіе игЬеш сопйііат за 3 года до основанія города 
Арий СаезЙгет еззѳ быть у (въ домѣ) арий Негбйбіит зсгіріит езі у Геро- 
Цезаря дота сказано, мы читаетъ у Г. 

ѵегЬа Гасёге арий Саезагеш, арий іийісез, сопііопагі арий тііііез (говорить* 
держать рѣчь предъ) 

Ай Саезагеш ѵепіге къ Цезарю ас? агша сопѵосагѳ призывать къ оружііо 
ргойсізсі ай Ьѳііиш (на войну) оррійа питёго ай йиойёсіт (около 12) 
ай Саппаз ри&пагѳ (при Каннахъ) ай ипит отпез всѣ до одного, всѣ 

безъ исключенія 
Ег^а къ, по отношенію къ (только о дружескихъ отношеніяхъ), 
сопіга противъ (только о непріязненныхъ отношеніяхъ), 
айѵегзиз (а также іп, см. § 100) къ, по отношенію къ, противъ (въ друж* 

и непргязн. смыслѣ) 
ріеіаз ег&а (айѵегзиз) рагепіез лю- ри^паге сопіга (айѵегзиз) Ьозіез сра- 
бовь (дѣтей) къ родителямъ жаться съ непріятелями, противъ 

непріятелей 
сопіга, айѵегзиз напротивъ, противъ (въ собственномъ [т.-е. мѣстномъ] значеніи) 

айѵегзиз топіез противъ горъ сопіга Оаіііат противъ Галліи 
Іпісг игЬеш еі сазіга (между) іпіег іоі аппоз (въ продолженіе) 

тііііез іпіег зе соЬогіапіиг (ободряютъ другъ друіа) 

ІпГга Іипаш подъ луной 
Іпіга: іпіга сазіга внутри лагеря 

Ехіга: ехіга игЬеш за юродомъ, внѣ 
города 

ОЪ осйіоз ѵегзагі носиться предъ 
глазами 

Гепез ге&еш во власти царя, въ ру¬ 
кахъ царя 

Ргоре игЬеш (блюза) = ргоре аЪ игЬе 
Ргоріег игЬеш (близъ, вблизи) 

зирга Іипаш надъ луной 
іпіга йесітит йіет игЬеш серіі (до 

истеченія) 
ехіга типіііопез е^гёйі, ргосёйёго 

(за, изъ) 
оЪ еат ѵет ^иат оЬ гет) поэтому 

репез те агЬіігіит езі рѣшеніе зави¬ 
ситъ отъ меня 

также ргоріиз (ргохіте) игЬеш (но 
ргоріог, ргохітиз игЬі^ 

рѵоріет расет по причинѣ мира [фактичное основаніе ( = циойрах 
езі] [расіз саиза для мира, въ интересахъ мира (цѣль) ( = иі рах зіі)] 

Розі ри^паш послѣ битвы 
Ргаеіег сазіга (мимо) 
ргаеіег іе пето кромѣ тебя никто 
Рсг: ііег Гасёге рег ргоѵіпсіат (чрезъ, по) 
реггшпрёге рег тейіоз Ьозіез проры¬ 

вать центръ враговъ, пробиться 
чрезъ центръ враговъ 

рег йеоз гигйге клясться богами 
рег игЬеш йізропёге разставить по го¬ 

роду 
вссипйшп Йишеп вдоль по рѣкѣ 
зесипйиш паШгаш сообразно съ при¬ 

родой (Ьрр. сопіга) 

розі іег^иш въ тылу 
ргаеіег зреш, ехзресіаііопет сверхъ 

ожиданія 
рег Іе^аіоз йе расе а$ёге черезъ по¬ 

словъ вести переговоры о мирѣ (о 
заключеніи мира) 

рег тиііоз аппоз въ продолженіе мно¬ 
гихъ лѣтъ, много лѣтъ подъ рядъ 

рег те Исеі съ моей стороны нѣтъ 
препятствія 

зесипйиш ргоеііит тотчасъ послѣ сра¬ 
женія 
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Яирег паѵет на кораблѣ, на поверх- зирег Зипіит паѵі^йгѳ плыть дальше 
пости корабля за Суній. 

СКга, (гапз йшпеп по ту сторону рѣки, за рѣкой. 
Отн. ѵегзиз см. примѣч. 

Ярям$чапіѳ. Аі можетъ соединяться: 

съ пѳфіе: издие ай игЬет до самаго города, издие ай вшп- 
тат зепесійіет до самой глубокой старости, 

съ ѵегзиз (ставится позади): ай игЬет ѵегзиз по напра¬ 
вленію къ городу, ай Осёапшп ѵегзиз (также іп Агѵегпоз 
ѵегзиз). 

100. Предлоги съ двумя падежами: 

съ винительнымъ 
на вопросъ: пуда? 

съ творительнымъ 
на вопросъ: гдгъ? 

> сочиняются: іи и виЪ. 

іп въ, на еиЬ подъ. 

Іп ОаШат ргойсізсі (въ Галлію) 
тігит іп тобит удивительнымъ 

образомъ 
сштшп іп (Пет го^агѳ (на одинъ 

день) 

іп йіет ѵіѵёгѳ (на одинъ день, день 
за день) 

іп игЪе ЬаЬііаге жить въ городѣ 
іп сопзиіаіи во время консульства 

(въ консульство) 
іп Ыз (іп Ьос пишёго) между этими, въ 
8иЪ іи^иш тіііёгѳ провести, заставить 

пройти подъ ярмомъ 
зиЬ йіѵо подъ открытымъ небомъ 
виЪ ібеш іетриз около того же временя 

іп раігіат гебігѳ (въ отечество) 
ашог (осііит) іп аіщиет — см. § 99 
іп регреіиит навсегда 
іп розіёгит на будущее время 
іп йіез ЬозЬіит пишёгиз аи^ёіиг (съ 
каждымъ днемъ, со дня на день) 

іп агшіз еззе быть вооружену (сравн. 
бытъ подъ ружьемъ) 

іп расе во время мира 

числѣ этихъ, въ томъ числѣ 
зиЬ оссазиш зоііз около, незадолго до 

заката солнца 
зиЪ шопіе, зиЬ топііз га(іІсіЬиз у по¬ 

дошвы горы 

101* Замѣчанія относительно употребленія предлоговъ. 

1. Первоначально предлоги были нарѣчіями; нѣкоторые изъ нихъ отчасти 
удержали это значеніе, напр. сопіга напротивъ, апіѳ прежде, раньше, 
розі послѣ, позже, іихіа возлѣ. 

2. Нарѣчія согаш (лицомъ къ лицу, лично) и сіат (тайно) иногда упо¬ 
требляются въ значеніи предлоговъ (съ творит.): согаш рай*е въ присутствіи 
отца, предъ отцомъ; сіат ра^гс тайно отъ отца. 
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6. 0 союзахъ. 

Си. синтаксисъ — §§ 221 и слѣд. 

Н. О междометіи. 

Междометія большею частію суть простые звуки для выра- 10&* 
женія какого-нибудь сильнаго чувства. Въ особенности слѣдуетъ 
замѣтить кеи/ увы! ахъ! ргоі о! ше/горе! охъ! для выраженія 
скорби; еп, ессе (вотъ, смотри-ка) для выраженія удивленія. 

Примѣчаніе. Также нѣкоторыя слова и соединенія словъ могутъ употреб¬ 
ляться въ смыслѣ междометій, а именно — въ торжественныхъ увѣреніяхъ* 
клятвахъ, молитвахъ, напр. (те) Ьегсйіе, Ьегсіе клянусь Геркулесомъ, ѳй-ейг 
тебшз Ябіиз клянусь Богомъ; рег бейт! о, Боже! 

Словообразованіе. 

А. Словообразованіе посредствомъ производства. 

Слова, отъ которыхъ производятся другія, называются первообразными 108* 
(ргітіііѵа); слова, происшедшія отъ этихъ первообразныхъ при помощи извѣст¬ 
ныхъ суффиксовъ, называются производными (бегіѵаіа). 

I. Производство существительныхъ, 

а) ЗиЪзІапІіѵа ѵегЬаІіа, 

т.-е. существительныя, произведенныя отъ глаголовъ. 

1. Для означенія дѣйствующаго лица служитъ суффиксъ ог, который при¬ 
бавляется къ основѣ супина; атаіог любитель, ѵісіог побѣдитель. Многія ѵег¬ 
ЬаІіа на ог образуютъ женскій родъ па іг'гх: асііиіог помощникъ, еаІШгіх^ 
-ЦІ0І5 помощница. 

2. Дѣйствіе или состояніе означаютъ: 

приставляемое къ глагольной основѣ оз (впрочемъ з переходитъ большее 
частію въ г, о въ и): іітог страхъ, Ггі^из холодъ, 

приставляемыя (большею частію къ основѣ супина) іо и из (деп. и$)і 
ішііаііо подражаніе, оЬзеззіо (при оЪзібіо) осада; совзепзиз согла¬ 
сіе, шоіиз движеніе. 

8. Средство или орудіе означается посредствомъ окончаній: 

тепіат, теп: огпатепіит украшеніе; ношен (позсо) имя, зресітѳп обра¬ 
зецъ (зіпдиіаге іапіит); 
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Шиш, Ьйіиш, сйіит: іасйіит дротикъ, раЬШшп (разсо) кормъ; &иЪег- 
насйішп руль; ѵеЫсйІит повозка; 

ігиш: агаігит плугъ, гозігит клювъ. 

Ь) ЗиЬзіапііѵа потіпаііа, 

104. т.-е. существительныя, произведенныя отъ именъ: 

1. Бешіпиііѵа —уменьшительныя слова; какъ и въ русскомъ языкѣ, 
они могутъ также быть ласкательными и уничижительными. Бетіпиііѵа удержи¬ 
ваютъ родъ первообразнаго слова. Они оканчиваются: 

на йіпз, а, ит (біиз, а, от послѣ і или е) отъ существительныхъ 1 или 2, 
рѣдко 3 склон.: пісійіиз гнѣздышко, ѵіг§;й1а вѣточка, ргаебібіит имѣньицѳ, тег- 
сесійіа небольшая плата. 

V 

на сйіііз, а, шп отъ остальныхъ существительныхъ: 
Яозсйіиз цвѣточекъ; Ьотипсйіиз человѣчекъ, оризсйіит небольшое со¬ 

чиненіе, ѵегзісйіиз строчка, стишокъ. 

2. Для выраженія качества или состоянія служатъ аЬзігасіа, образо¬ 
вавшіяся большею частію отъ прилагательныхъ (соотвѣтствуютъ русскимъ су¬ 
ществ. на іе, сть, та, ство): 

іаз (Маз): раирегіаз бѣдность, сіѵііаз государство. 
ішіо (і-ійбо): ша^піЬйбо величина, зітіІіШсІо сходство. 
іа: іпѵібіа зависть, аибасіа смѣлость. 
Ша (іііеэ): ашісіііа дружба, тоіііііа изнѣженность; тоіііііез, ріапіііез 

равнина. 

Примѣчаніе. Такъ называемыя раігопутгса, т.-е. наименованія,произ¬ 
веденныя отъ имени отца или вообще предка, взяты съ греческаго. 
Раігопушіса мужескаго рода оканчиваются на бее: Ргіашісіез сынъ Пріама, 
Реіібез сынъ Пел ея, АпсЫзіабез сынъ Анхиза. Раігопутгса женскаго рода 
оканчиваются на іа, доп. ісііз, іаз, доп. іабіз: Тапіаііз дочь Тантала, КегШз 
дочь Нерея, ТПезііаз дочь Ѳестія (сравн. русскія имена на винъ, вна —- Ива¬ 
новичъ, Ивановна). 

II. Производство прилагательныхъ. 

І05. Айіѳсііѵа ѵегЬаІіа, 

т.-е. прилагательныя, происходящія отъ глаголовъ: 

АбіесЬіѵа ѵегЬаІіа образуются: 

а) съ дѣйствительнымъ значеніемъ па: 

Ьишіиз и сппбиз въ смыслѣ причастія настоят.: тогіЬипсІиз уми¬ 
рающій, ігасшісіиз вспыльчивый, іисишіиз (=іиѵісишіиз) пріятный. 

ах и йіав для обозначенія склонности (большею частью непохвадьяорі): 
апбах смѣлый, дерзкій, тепбах лживый, сгебйіиз легковѣрный. 
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Ійпв, въ особенности отъ ѵегЪ. іпігапз. 2 спряженія: саМиз теплый 

(саіео)1), саШбиз хитрый (саііео)1), іішісіиз робкій. 

Ь) съ страдательнымъ значеніемъ на Шз и Ыііз для обозначенія воз¬ 
можности и способности: Гга§Шз ломкій, ГасІІіз легкій (для выполненія), 
сгесШЬШз вѣроятный. 

Примѣчаніе. Наши отглагольныя прилагательныя на пый, мый часто выра¬ 
жаются по-латыни посредствомъ рагЪ. регГ. разз. (въ особенности въ соеди¬ 
неніи съ отрицательной частицей гп; такъ наз. гп ргіѵаііѵиш): сопіетріиз 
презрѣнный, іпѵісіиз непобѣдимый, іпйтіиз безпредѣльный, іпѵіоіаіиз не¬ 
вредимый, неприкосновенный. 

Айіееііѵа потіпаііа, 

т.-е. прилагательныя, происходящія отъ существительныхъ: 

1. Отъ потіпа таіегіаііа (существительныя, означающія вещество) обра¬ 
зуются прилагательныя посредствомъ суффикса еиз: аигеиз золотой, Геггеиз 
желѣзный, Н^пеиз деревяпный, рІшпЪеиз свинцовый. 

2. Принадлежность къ чему-нибудь обозначаютъ окончанія: 

ісиз: гизіісиз деревенскій. 
іиз: раігіиз отцовскій, ге^іиз царскій. 
іѵиз: аезііѵиз лѣтній, іезііѵиз веселый, забавный, сарііѵиз пойманный, 

взятый въ плѣпъ (сарііѵі плѣнники). 
агіиз: ІіЬгагіиз книжный, Іе^іопагіиз принадлежащій къ легіону (Іе^іопагіі 

легіонеры); этотъ суффиксъ служитъ также для обозначенія занятія, ремесла: 
аг^епіагіиз мѣняла, банкиръ, сагЬопагіиз угольщикъ, озііагіиз привратникъ. 

аііэ (агіз послѣ 1 въ первообразномъ словѣ), Шз, ёііз, йііз: аедиаііз 
одинаковый (какъ существ, ровесникъ; современникъ), сопзиіагіз консуль¬ 
скій (какъ существ, бывшій консулъ); сіѵіііз гражданскій; спкіёііз жестокій; Ігі- 
ЬШіз принадлежащій къ той лее трибѣ, изъ той же трибы, 

епзіз: сазігепзіз лагерный. 

3. Происхожденіе отъ предмета или принадлежность къ мѣсту выра- 
лсаютъ окончанія: 

пиз: раіегпиз отцовскій. 
іпиз: Гегіпиз звѣриный (саго Гегіпа дичина); тагіпиз морской (гоз тагі- 

тшз розмаринъ). 
атіз: топіапиз горный; Ьитатіз человѣческій; тегЫіНшіз полуденный, 

южный. 

106. 

саіео, саіиі, саііінгиз, саіёге быть теплымъ; саііео, саііиі, саіібге быть свѣдущимъ. 
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4. Обладаніе чѣмъ-либо выражаютъ окончанія: 

іиа (аіиз, Низ, йіиз при гласныхъ основахъ): Іюпезіиз честный; Ъаг- 
Ьаіиз бородатый; зЬеІІаІиз усѣяпный звѣздами. 

бзиз и Іспіиз, обозначающіе вмѣстѣ съ тѣмъ изобиліе или наклонность 
къ чему-нибудь: рсгісиібзиз опасный; ЬеШсозиз воинственный; ориіепіиз богатый* 

Примѣчаніе. Абіесііѵа бешіпиііѵа образуются такъ же, какъ уменьшитель¬ 
ныя существительныя: Іапійіиз такой маленькій, раирегсйіиз бѣдненькій. 

107. Прилагательныя, произведенныя отъ собственныхъ именъ. 

1. Отъ именъ лицъ образуются прилагательныя посредствомъ окончаній 
ілпп8, ашіз, Іішз: Саезагіапиз, Саіопіапиз, Рошреіапиз, АешШапиз, Ѵеггіпш 
(Ѵеггез), РІаиІІпиз. 

2. Отъ названій городовъ, мѣстечекъ и пр. образуются прилагательныя 
на апиз, пшз, спзіз, аз: ТЬеЬапиз, Тизсиіапиз (Тизсйіит)), Ашегіпиз (Атегіа); 
Тагепііпиз; Саппепзіз, КагЬопепзіз (КагЬо); Агріпаз (Агріпит), ГИёпаз (Рійёпае). 

3. Отъ именъ народовъ образуются прилагательныя на Іспз или іиз: Ѳаі- 
Псиз, Ііаіісиз, АМсиз (АГег), Зугіиз (Зугиз), ТЬгасіиз (ТЪгах). Отъ этихъ при¬ 
лагательныхъ отчасти образуются названія странъ: АМса, Зугіа, ТЬгасіа; 
другія — отъ самыхъ именъ народовъ: ОаШа, Ііаііа, Вгііаппіа. 

Примѣчаніе. Прилагательныя па йпиз и епзіз, произведенныя отъ на¬ 
званій странъ, служатъ для обозначенія того, что имѣетъ случайное отно¬ 
шеніе къ странѣ, нанр. Ьеііиш Аігісапит, Нізрапіепзѳ война римлянъ между 
собою въ Африкѣ или Испаніи, ЪеЛит АМсит, Нізрапісит война съ афри¬ 
канцами или испанцами; Іе^іопез ОаШсйпае римскіе легіоны въ Галліи; 
Іе&аіиз НізраБІепзіз римскій посолъ въ Испаніи; 8сіріо Аігісапиз. 

108, III. Производство глаголовъ. 

а) ѴегЪа ѵегЪаІга (глаголы, происходящіе отъ глаголовъ) суть* 

1. ѴегЪа гпсокаіТѵа, см. § 86, Ь. 

2. ѴегЪа іпіепзіѵа зіѵѳ Г^е^иеп^аі^ѵа для выраженія дѣйствія усиленнаго 
или повторяющагося. Они образуются отъ супина основного глагола (при 
©томъ аіит переходитъ въ ііит) и всѣ относятся къ 1 спряженію, 

ѵоіаге — ѵоіаіит — ѵоШаге летать туда и сюда 
сіашагѳ — сіашаішп — сіашііаге громко кричать 
ЬаЬёге — ЬаЪШнп — ЬаЬііагѳ обитать, жить 
сиггёго — сигзиш — сигзаге бѣгать туда и сюда 
богпйгѳ — богтіішп — богтііаге быть сонливымъ 
шіпагі — тіпаіит — тіпііагі грозить. 
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8. ѴегЪа йезЫегаііѵа на йгіо для выраженія желанія; они тоже произво¬ 
дятся отъ супина: езйгіо (еДо) хочу ѣсть, я голоденъ. 

Ь) ѴегЪа потіпаііа (глаголы, образованные отъ именъ), 8а 
исключеніемъ начинательныхъ глаголовъ (§ 86 с.), рѣдко бываютъ 3 спр, 
(теіио, зіаіио), но въ гласномъ спряж. они встрѣчаются часто, а именно: 

I спряж. — большею частію ігапзіііѵа: ігашіо обманываю, ѵиіпёго раню; 
ае^ио равняю, ІіЬёго освобождаю, Іеѵо облегчаю и др. 

II спряж.— іпігапзіііѵа: йогео цвѣту; аІЪео я бѣлъ и др. 

IV спряж. — ігапзіііѵа и іпігапзіЫѵа: рипіо наказываю; зегѵіо служу 
И друг. 

IV. Производство нарѣчій. 

a) АйѵегЫа ѵегЪаІіа образуются посредствомъ суффикса іш отъ основы 
супина: сегіаііш наперерывъ, ргіѵаііт частнымъ образомъ, зепзіш мало-по-малу. 

b) АйѵегЫа потіпаііа образуются посредствомъ суффиксовъ: 
ііш (віга): раиіаііт понемногу, мало-по-малу; ѵігіііт поголовно, ѵісіззіт 

поперемѣнно. 
Ііпз: апіщиііиз издревле, ГипсШдіз съ основанія, совсѣмъ, гаДісІІиз съ кор¬ 

немъ, ревііиз внутри, внутрь, совершенно. 

Прнкічаніе. Такія нарѣчія, какъ рагііт частію, дгаііз даромъ, посіц 
ночью, аііаз въ другое время, въ другомъ мѣстѣ и пр., представляютъ 
извѣстныя падежныя формы отъ именъ. Относительно другихъ способовъ 
образованія нарѣчій см. §§ 49, 50. 

В. Словообразованіе посредствомъ сложенія. 

Вторая часть всякаго сошрозііит есть основное слово, первая служитъ ЦО. 
опредѣленіемъ ко второй. 

ЗиЪзіапііѵа сотрозгіа— сложныя существительныя: а§;гі-сб1а земледѣ¬ 
лецъ, пе^оіішп дѣло, пе-Газ беззаконіе. 

Айіссііѵа сотрозгіа— сложныя прилагательныя: рагіі-серз (рагз+саріо), 
^еп. рагіісгрі8у ргае-серз (ргае+сариі), ^еп. ргаесіріШ стремглавъ летящій, 
стремительный, ргіпсерз (ргітиз+саріо), &еп. ргіпсіріз главный, (ИМсШз трудный. 

ѴегЪа сотрозгіа — сложные глаголи: аеДі-Псо строю, Ігапз-ео пере¬ 
гожу, аззие-Гасіо пріучаю. 
АйѵегЪіа сотрозііа — сложныя нарѣчія: іпіег-еа между тѣмъ, розі-ѳа 

потомъ, впослѣдствіи, Ьо-Діе сегодня. 

Примѣчаніе 1. Предлоги при сложеніи часто подвергаются ассимиляціи 
или теряютъ свой конечный звукъ (напр. аедшго, арреііо, а^гёДіог, 
азріеіо и пр.). Иногда при этомъ возстановляется первоначальная форма 
предлога, напр. ргоШге, ргоДеззе (ргёД = рго); сошшоѵёге, соІІаЬі (сот = 
сит), сопиЬіит, соё’гсёге; озІепДёге (оЬз = оЬ); зизііпёге, зизсепзёге (зиЬз = 
виЬ); еШп§ёге (ѳс = ех). 

р. Нвкн*еров*. Дат. грімм&ти*. ^ 
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Прахічавіѳ 2. Только въ сложеніи встрѣчаются такъ называемые ргае- 
розШопез іпзерагаЪПез: 

атЬ (аш) об(о)-, вокругъ: атЪіо обхожу, атріесіог обнимаю, ап-серз 
обоюдный, двоякій. 

йгв (<Н) раз-: (ііз-ісіо разбрасываю, біГ-йіпйо разсыпаю, <Іі-1йЬог распадаюсь. 
рог пред-, про-: рог-гідо простираю, роі-іісеог обѣщаю, ропо (вм. рог- 

&по) кладу. 
гёй (гё) отъ, назадъ: гесі-ео возвращаюсь, ге(1-(іо возвращаю, ге-тіііо 

отсылаю назадъ 
&Ы ($ё) отдѣльно, въ сторонѣ: зеб-Шо возстаніе, зе-сбсіо удаляюсь, 

зе-сагпз беззаботный. 

Точно такъ же отрицательныя частицы іп и пес (пе): іп-іигіа неспра¬ 
ведливость, іп-босіиз неученый; пе$-1ё§о пренебрегаю, пе-зсіо не знаю. 

Прнігёчаніе 3. Іпз іигапбшп (деп. іигіз іпгашЮ клятва, гез риЫіса (деп. геі 
риЪІісае), а&гі сиІШга земледѣліе, ѵегі зішіііз, заііз Гасіо и т. п. не относятся 
въ сошрозііа, такъ какъ здѣсь слова соединяются синтактическн. 



Синтаксисъ. 

А. О частяхъ предложенія и ихъ согласованіи. 

1. Подлежащее н сказуемое. 

Подлежащее (виЪіесѣшп) ставится въ именительномъ падежѣ 111. 
и отвѣчаетъ на вопросы: кто? что? 

N1$. Вмѣсто русскихъ безличныхъ оборотовъ съ отрицаніемъ: 
у меня нѣтъ, не было, у меня недостаетъ, нѣтъ никою и т. п. 
по-латыни употребляется личный оборотъ. Кето езі нѣтъ ни¬ 
кого. — Ти а^иізіі тебя не было. — Ѵггез те де/гсгипі у меня 
не хватаетъ силъ. См. также § 97, II. 

Примѣчаніе 1. Личное мѣстоименіе употребляется какъ подлежащее 
только въ томъ случаѣ, если на немъ лежитъ особенное удареніе (напр. при 
противоположеніяхъ). 8сгіЬо я пишу. Ашііз ты слушаешь. 8і ѵоз ѵаШіз, 
Ьепе езі; едо ѵаіео если вы здоровы, хорошо; я здоровъ. 

Примѣчаніе 2. Имена прилагательныя (и причастія) могутъ употребляться 
въ смыслѣ существительныхъ: 

a) въ мужескомъ родѣ множеств. числа; въ единств, числѣ слѣ¬ 
дуетъ прибавлять ѵіг, Ьошо и т. д. Босіі ученые, но Ьошо босіия 
ученый; Кошапі римляне, но Ьошо Котаппз римлянинъ; Ьошо 
ѵеге КотЕшіз настоящій (истый) римлянинъ. 

(Исключеніе представляютъ косвенные падежи рагіісіріі ргаезепііз, напр. 
еггапіі ѵіат топзігаге, и ^епеііѵиз при гл. езі въ такихъ выраженіяхъ, какъ 
зіиШ езі, заріепііз езі; см. § 163). 

b) въ сред'немъ родѣ множеств, числа; въ русскомъ языкѣ въ этомъ 
случаѣ обыкновенно бываетъ единств, число средняго рода, 
напр.: ошпіа все, тиііа многое, иііііа полезное, ГиШга будущее. 
Но это употребленіе, въ интересахъ ясности, ограничивается 
именительнымъ и винительнымъ падежами, въ остальныхъ паде¬ 
жахъ бываетъ описаніе съ словомъ гез. Ошпш, но іпоріа о^ппіит 
гегит недостатокъ во всемъ; /иіигапт гегит зсіепііа знаніе 
будущаго. Подобнымъ же образомъ говорятъ Ъос бісо, но <іе Нас ге 
объ втомъ; Ш, еіиз геі, еі геі, М, ей ге, е&, ейгит гегит, еіз ге- 
Ьи$, е&. 

^епіга зіп^. нѣкоторыхъ прилагательныхъ сдѣлались настоящими суще¬ 
ствительными: Ъопшп добро, таіит зло, соттббит выгода, ехігёшит конецъ, 
геіщиит остатокъ и др.). 

Сказуемое (рг&ѳйісаѣшп) можетъ состоять изъ одного только 112. 
глагола или изъ вспомогательнаго глагола вит, соединеннаго 
съ именемъ (сказуемое простое и составное). Глаголъ вит 
ВЪ ртрмъ рлучаѣ называется связкою (сорйіаг). 
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КВ. Въ русскомъ языкѣ глаголъ быть, какъ связка, въ на¬ 

стоящемъ времени обыкновенно опускается- въ латинскомъ языкѣ 
такое опущеніе связки бываетъ рѣдко. Я счастливъ — Геііх вит; 
ты счастливъ — Геііх ев; онъ счастливъ — Геііх еві и т. д. 

8о1 Іисеі. — Сіпсіппаіиз ШсШіог (игі. — Раігіа Сісегбпі егаі 
саггввіта.— ІЯоп гв вит} диі тогііз регісйіо іеггеаг (см. § 118, 4). 

Примѣчаніе 1. Въ составное сказуемое можетъ входить также еззѳ с. аЫ. 
(^еп.) диаіііаііз (§ 153), с. %еп. роззеззіѵо (§ 163), с. <іаі. бпаіі (§ 138). 

Примѣчаніе 2. Глаголъ зит, какъ связка, опускается преимущественно въ 
краткихъ изреченіяхъ, въ пословицахъ. Ошпіа ргаесіага гага (вмѣсто гага 
ешіі) все хорошее рѣдко. Никогда не опускается зит въ значеніи существую 
(въ этомъ значеніи зит ставится большею частію еъ началѣ предложенія). 
Еві Бенз есть Богъ, Богъ существуетъ. 

113. Кромѣ глагола 8пш, связкою между подлежащимъ и именнымъ 
сказуемымъ могутъ служить также: 

a) глаголы: во, еѵайо, ех8І8Іо дгьлаюсь9 становлюсь. 
тапео остаюсь. 
тійеог пажусь. 

b) глаголы страдательнаго залога, которые въ дѣйстви¬ 

тельномъ управляютъ двойнымъ винительнымъ (§ 128): 

ЬаЪеог, ехівШпог, рпіог, іийісог считаюсь, 
йісог, арреііог, ѵосог, потіпог навиваюсь, 
сгеог избираюсь, назначаюсь. 

При этихъ глаголахъ въ русскомъ языкѣ сказуемое-суще¬ 

ствительное и сказуемое прилагательное обыкновенно ста¬ 

вится въ творительномъ падежѣ, а въ латинскомъ всегда въ име¬ 
нительномъ (двойной именительный — потіпаііѵив виЬіес- 
ііѵив и ргаейісаііѵив). 

Сгоезиз Гиіі гех Ьубіае Крезъ былъ царемъ Лидіи, Крезъ былъ лидійскій царь. 
Сгоезиз Гасіиз езі (ехзііііЦ гех Ьубіае Крезъ сдѣлался царемъ Лидіи. 
Сгоезиз отпІЪиз ѵібеЪаідіг Ъеаііззіптз Крезъ всѣмъ *казался очень счастли- 

в имъ. 
Сгоезиз ехізіітаЬаіиг (риІаЪаіиг, бісеЪаІиг) (Ііѵіііззіпшз гех Креза считали 

богатѣйшимъ царемъ. 
Ех раирёге біѵез Гасіиз зит я сдѣлался богатьша изъ бѣднаго. См. также 

§ 128. 

Сгсёго а рорйіо Еотйпо сопеиі сгеаіив еві Цицеронъ былъ 
избранъ римскимъ народомъ въ консулы (см. § 128). — М. Апіопіиз 
а зепаіи Ьозііз іисіісаіиб е8і (былъ объявленъ). 

Примѣчаніе. Еззе въ соединеніи съ нарѣчіемъ значитъ бытъ въ какомъ-либо 
состояніи или положеніи. Бит іиіо я нахожусь въ безопасности. — Беде Ьо- 
діз еві, шаііз таіе.—Коп, зі таіѳ пипс, еі оііт зіс егіЦ 



§ 114, 115. — 117 — 

Согласованіе при одномъ подлежащемъ. 114« 
Относительно согласованія сказуемаго съ однимъ подле¬ 

жащимъ въ латинскомъ языкѣ соблюдаются тѣ же правила, что 
и въ русскомъ; слѣдуетъ только замѣтить, что сказуемое-сз/г^е- 

ствителъное и сказ у ем о ^прилагательное въ латинскомъ языкѣ 
всегда ставится въ одномъ падежтъ съ подлежащимъ (ср. § 113). 
Отпез Ьошшез еггапі (ошибаются). — Котапі іпёгипі рорйіиз 

{огііззітиз.—Іизііііа’отпіит езі гедіпа ѵігійіит справедливость— 

царица всѣхъ добродѣтелей. — Еггаге Ьшпапит езі ошибаться 
свойственно человѣку. — МіКі регдгаіит езі, диод ІгЬгыт ад те 
тізізіі мнѣ очень пріятно, что ты прислалъ мнѣ книгу. Кромѣ 
того см. примѣры въ § 113. 

Примѣчаніе. Если подлежащее и сказуемое-существительное бываютъ не- 
одинаковаго рода или разныхъ чиселъ, то глаголъ согласуется большею 
частію съ ближайшимъ существительнымъ. 

N011 ошпіз еггог зіиіігііа езі бісѳпба (сіісеінімв езі поп ошпіз еггог зіиіііііа). 
Сопіепіиш зиіз геЬиз еззе тахітае випі біѵШае (всегда бываетъ такое 

согласованіе, если подлежащее — іп/гпгігѵиз) быть довольнымъ своимъ поло¬ 
женіемъ — величайшее богатство. 

Согласованіе при нгъсколькихъ подлежащихъ. 115, 

а) Если подлежащія суть названія лицъ и сказуемое 
стоитъ позади, то соблюдаются слѣдующія правила: 

1. Сказуемое ставится во множественномъ числѣ. 

2. Если подлежащія одинаковаго рода, то сказуемое прини¬ 

маетъ тотъ же самый родъ; если же подлежащія разныхъ ро¬ 

довъ, то сказуемое ставится въ муэісескомъ родѣ. 

3. Первое лицо имѣетъ преимущество предъ вторымъ, вто¬ 
рое— предъ третьимъ. 

Еотйіиз еі Ветиз Вотат сопдідёпті Ромулъ и Ремъ осно¬ 

вали Римъ. — Раіег еі таіег тогіиі зипі. — Бі іи еі Тиіііа 
ѵаШіз (здоровы), едо еі Сісёго ѵаішиз. 

Примѣчаніе. Если сказуемое находится въ началѣ предложенія или стоитъ 
между подлежащими, то оно согласуется обыкновенно съ ближайшимъ 
подлежащимъ. Такое согласованіе бываетъ и въ томъ случаѣ, когда подле¬ 
жащія соединены посредствомъ еі — еі, аиі — аиі, згѵе—згѵе, пе — ап и др. 
или поставлены совсѣмъ безъ союза. 

Іпіегіесімз езі ОгассЬиз еі М. Еиіѵіиз сопзиіагіз (бывшій консулъ) еіиздие 
<Іио Шіі. — Нотёгиз {иіі еі Незіббиз апіѳ Котат сопсіііат. 

Біѵіііасиз ріигітит сіоті (въ своемъ отечествѣ), Битпбгіх тіпітит ргоріег 
абиіезсепііаш ѵаІеЪаі. — Еі іи еі отпез ѣотіпез зсіигіі. 

Ь) Если подлежащими бываютъ предметы неодушевлен- 

пые или имена собирательныя, то сказуемое со¬ 

гласуется съ ближайшимъ подлежащимъ. Это пра- 
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вило соблюдается также въ томъ случаѣ, если нѣкоторый 
подлежащія суть названія лицъ, а другія—названія пред¬ 
метовъ неодушевленныхъ или имена собирательныя. 

Веіідіо еі /Шез апіеропйіиг ашгсШае честность и вѣрность 
должно ставить выше дружбы. — ЬаЬіёпо іпіегііиз 8аЪіпі еі саеёез 
соЬогііит езі пшіііаіа. — 8епйІи$ рориіиздие Вотйпиз ДесгВѵіі 
сенатъ и народъ римскій рѣшили. — Іп те отпіит ѵезігит ога 
аЦие осйіі зипі сопѵегзг. — Рорйіі ргоѵіпсіаедие ІіЪег&іае зипі. — 
Уоз ірзі еі зепаіиз гезііііі. 

Прюхѣчаііе 1. Въ рѣдкихъ случаяхъ при нѣсколькихъ подлежащихъ, озна¬ 
чающихъ предметы неодушевленные, сказуемое ставится въ среднемъ 
родѣ множеств. числа; иногда, если такія подлежащія — одинаковаго 
рода, сказуемое принимаетъ тотъ же самый родъ. НопОгез ішрегіа ѵісіогіаѳ 
(огіиііа зипі. — Зцріепііа Іетрегапііа Гогіііййо сориіаіае зипі сит ѵоіиріаіе. 

Приданіе 2. Если подлежащее есть имя собирательное (един, числа, 
напр. щиіііішіо, рагз, едиііаіиз, поЬіІііаз, сіѵііаз и др.), то сказуемое иногда 
согласуется не съ грамматическою формою имени, но съ подразумѣваемыыи 
предметами (сопзігисіго ай гпіеііесіит, или хата аѵѵеаіѵ = согласованіе 
по смыслу1). Сит Іапіа тиШШйо Іарісіез сопісёгепі, іп тиго сопзізіешіі 
роіѳзіаз егаі пиііі. 

Нерѣдко въ такой конструкціи подлежащее заимствуется по смыслу изъ пре¬ 
дыдущаго предложенія. Ог^еібгіх сгѵгіаіі (=сіѵіЪиз) регзиазіі, иі (іе МЬиз 
зиіз ехЪгепі. 

2. Опредѣленіе и приложеніе. 
116. 1. Опредѣленіемъ (аіігіЬйіиш) бываетъ имя прилагательное, 

которое и согласуется, какъ и въ русскомъ языкѣ, со своимъ суще¬ 
ствительнымъ въ родѣ, числѣ и падежѣ. Опредѣленіе-прилага¬ 
тельное, если на немъ не лежитъ особеннаго ударенія, ставится 
послѣ опредѣляемаго слова (ѵіг тадішз великій человѣкъ, игЪз 
та^па большой городъ, ѵиіпиз §гаѵе тяжелая рана). Опредѣ¬ 
леніемъ можетъ быть и другая часть рѣчи, употребленная какъ 
имя прилагательное (причастіе, герундивъ, числительное, мѣсто¬ 
именіе-прилагательное). 
При нѣсколькихъ существительныхъ опредѣленіе согласуется 

съ ближайшимъ изъ нихъ. 
А§гі отпез еі тагіа (отпіа) всѣ земли и моря. А§гі еі тагіа 

отпіа. Отпев а§гі еі (отпіа) тагіа. 
Ми11и$ соединяется со слѣдующимъ прилагательнымъ обыкновенно посред¬ 

ствомъ еі, напр. пшШ еі сіагі ѵігі многіе знаменитые люди (много знаменитыхъ 
людей). 

і) Орави. Идутъ Русь.—Дружина сему смѣатися начьнуть. Лѣтол. Нестора.— 
Весь народъ тому смѣняйся. Въ быднн. — Воя его семья угощала насъ, сколько 
могли. Фонвиз. — Вокругъ стоятъ ея грозная отража, на плечахъ топорики дер¬ 
жатъ. Цушк. 



119 § не. 
Опредѣленіемъ считается также замѣняющій прилагательное родительный 

или творительный падежъ имепи существительнаго, напр. <іотиз раігіз 
( = й. раіегпа), ѵіг зшпта Гогіііийіпе, ѵіг та^пі сопзіііі (см. § 153) и т. д.; 
точно такъ же выраженія съ предлогами: ри^па ай Саппаз = р. Саппепзіз, 
Ьошо йѳ рІеЬе (плебей, простолюдинъ), зі^па ех аегѳ (мѣдныя статуи) и т. д. 

Примѣчаніе 1. Постоянно сохраняется данный порядокъ въ слѣдующихъ 
выраженіяхъ: рорйіиз Лотапиз. Зепаіиз рориіиздие Лотйпгіз. РопЩ’ех 
тахгтиз (верховный жрецъ). Іирргіег оріітиз тахгтиз (Юпитеръ всеблагой 
и всемогущій). 

Примѣчаніе 2. Вмѣсто русскихъ существительныхъ, обозначающихъ части 
времени или мѣста, въ латинскомъ языкѣ нерѣдко употребляются при¬ 
лагательныя (всѣ въ превосходной степени, за исключеніемъ шебіиз), ко¬ 
торыя въ этомъ случаѣ ставятся передъ опредѣляемымъ существительнымъ. 
Сюда относятся прилагательныя: ргітиз, иШгпиз, розігШиз, ехігшиз, 
зиттиз, іп/гтиз (см. § 48)9тейіиз. 

тейіа игЬз средина города, центръ рег тебіага игЪет3) черезъ средину 
города1) (игЬз тейіа городъ, распо- города 
ложенный посрединѣ, центральный іггитрёгѳ іп тейіоз Ъозіез ворваться 
городъ*) въ средину непріятелей 

іп зишшо шопіе на вершинѣ горы іп ехігёшо ропіѳ на концѣ моста 
ргішо айѵепіи ѣозііит тотчасъ по при- ргіта Іисе съ разсвѣтомъ, на раз- 

бытіинепріятелей свѣтѣ (но: ргішо (Не въ первый день) 
ргішит, тейіит, поѵіззітит а^теп авангардъ, центръ, арьергардъ. 
МахТшиш Ьеііиш Сп. Ротрёіиз ехігёта Ыёте аррагаѵіі, іпеипіѳ ѵегѳ (ргішо 

ѵеге) зизсёріі, тейіа аезіаіе сопГёсіі. 

Примѣчаніе 3. Опредѣленіе (прилагательное или аЫ. (§еп.) ^иа1і1аііз, содер¬ 
жащее похвалу или порицаніе, соединяется съ собственнымъ именемъ 
только при посредствѣ именъ нарицательныхъ (ѣошо, ѵіг, айиіезсѳпз; 
игЬз, оррійиш, &епз) или мѣстоименія іііе. НаппіЬаІ ѵіг (іііе) Гогііззішиз 
храбрый Ганнибалъ, Согіпіѣпз (Ша) ориіепііззіша богатый Коринѳъ. Рго- 
сіііиз зишша ѵігШІе айиіезсепз доблестный Проциллъ (но Саіо Маіог, 8и11а 
Геііх, Реібрійаз ТѣеЪапиз, іиае АШёпае, Іоіа Согіпіішз и пр.). 

Въ такихъ выраженіяхъ, какъ Аіехапйег Ма^пиз, Ьаеііиз Заріепз, та&пиз 
и заріепз разсматриваются какъ прозванія (со^пошіпа) — Александръ Ве¬ 
ликій, Лелій Мудрый. 

2. Приложеніемъ (аррояШо) бываетъ имя сугцестеишельное, 
которое согласуется съ опредѣляемымъ словомъ въ падежѣ, а гдѣ 
возможно, также въ числѣ и родѣ (см. § 8). Приложеніе обыкно¬ 

венно ставится послѣ опредѣляемаго слова. Сісёго сопзиі \ Кота 
сариі (столица) Ііаііае; РиЫіиз еі бпаеиз 8сірібпе$; баЪіпиз еі 
Соііа 1е§аіі^ бісіііа еі АМса ргоѵіпсіае (ргоѵіпсіа); рЫІозорЬіа 
ѵііае та^ізіга (наставница). 

*) цвог} і] лоХіс или 7 поХі$ увод. 

8) 7 цеац поХіс или 7 поХі$ 7 ркоц. 
*) діа ц&отц хці поХшд. 
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Примѣчаніе 1. Передъ опредѣляемымъ словомъ часто ставятся: Ітрег&- 
Іпт = императоръ, тех безъ опредѣленія, топз, йшпеп, ргоѵіпсіа. Ітрѳ- 
гаіог Тііиз, тех РЫІірриз, но РЫІірриз тех Масеббпит; Яитеп Шіепиз, топз 
СеЬеппа и пр. Всегда говорятъ: игЬз Пота городъ Римъ. 

Примѣчаніе 2. Если подлежащимъ бываетъ названіе мѣстности, имѣю¬ 
щее при себѣ приложеніе (игЬз, оррісіиш, сіѵііаз), то сказуемое обыкно¬ 
венно согласуется съ приложеніемъ. Согібіі оррійиш саріігт езЬ. 

117. Опредѣленіе и прилооіееніе могутъ употребляться въ смыслѣ 
обстоптелъствеппыхъ словъ (предикативное опредѣле¬ 
ніе и приложеніе). Въ этомъ случаѣ опредѣленіе и прило¬ 

женіе выражаютъ лишь временный признакъ предмета, принадле¬ 

жащій ему только во время дѣйствія. 

При переводѣ такого опредѣленія или приложенія на русскій языкъ, мы 
обыкновенно употребляемъ творительный падежъ, нарѣчіе или замѣняющее его 
выраженіе съ предлогомъ, описаніе посредствомъ цѣлаго предложенія, рѣдко 
частицу какъ1). 

Такъ могутъ употребляться: 

а) существительныя, означающія лица по отношенію къ 
ихъ возрасту, должности, званію и т. п., напр. 

риег, айиіезсепз, іиѵепгз, зепех; сопзиі, сепзог, ргаеіог, гийех; 
іезііз (свидѣтель), ѵісіог и др. 

Магіиз зеріітшп сопзиі (=іп зерііто сопзиШи) тогіииз езі 
Марій умеръ, будучи въ седьмой разъ консуломъ, Марій умеръ 
въ седьмое свое консульство. 

Сісёго сопзиі геш риЫгсат зегѵйѵіі Цицеронъ въ свое консуль¬ 

ство (будучи консуломъ) спасъ государство. — Юеіепйі гетриЫі- 
саш асіиіезсепз, поп (іезегат зепех2). 

Ь) многія прилагательныя (такъназ. асііесііѵа ргаесіі- 
саііѵа) и причастія, а также слова ипиз, зоіиз, Шиз. 

ѵіѵиз при жизни 
іпсоішпіз невредимо, 

благополучно 
Іаеіиз радостно, съ ра¬ 

достію 

гагиз рѣдко, въ незначи¬ 
тельномъ числѣ 

ргіог3) ^ прежде, 
ргішиз I сперва, 
ргіпсерз ] первый, 

аЬзепз въ отсутствіе, за¬ 
очно 

ргаезепз лично 
ІіЬепз охотно 
шогіииз по смерти 

1) И въ русскомъ языкѣ иногда бываетъ такое же согласованіе, какъ въ латин¬ 
скомъ; напр.: дай Боже, чтобъ мы нашли васъ здоровыхъ (вм. здоровыми). — Я нѳ 
помню себя безграмотнаго. Фоне. — Видя юнаго Ѳеодора уже близкаго къ совер¬ 
шенному возрасту... Кар. Ест. Г. Р. — И тщетный дразнитъ аппетитъ. Пушк. 

2) Слова Цицерона. 
®) Ргіог — первый изъ двухъ. Ргітпз — первый изъ всѣхъ. 
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Іпѵііиз Противъ воли, не- розіегіог1) 'к послѣ, по- шшз, зоіиз одинъ, одинъ 
охотно розігбтиз I слѣ всѣхъ, только, только 

й^иепз часто, въ боль- иШтоз ] послѣдній іоіиз всецѣло, вполнѣ. 
шомъ числѣ 

8осгйіез ѵепЫит Іаеіиз каизіі Сократъ съ радостію выпилъ 
ядъ. — ТЬетізібсІез аЪзепз ргойііібпіз (въ измѣнѣ) ассизаіиз 
езі. — Іпсоійтез ай ипит ошпез іп сазіга ѵепёгипі. — Ното поп 
зіЪі зоіі паіиз езі.—ТЪетізібсІез іоіиіп зе геі риЫІсае йейіі 
(всецѣло отдался служенію на пользу государства). 

Примѣчаніе. Слѣдуетъ различать: 
Напс игЬет Саезаг ргіпш$ серіі = Цезарь былъ первый, который взялъ 

этотъ городъ. 
Напс игЬет С. ргітат серіі этотъ городъ былъ первый, который... 
Папе игЬет С. Шо аппо ргітиш (въ первый разъ) серіі, ашю розі гіегит. 
Папе игЬет С. ргіто (сначала) зѳ сарШгит еззѳ зрегаЬаі, розіеа іпГесіа 

ге (безъ успѣха) бізсеззіі. 

3. Согласованіе мѣстоименій. 

1. Если мѣстоименіе стоитъ безъ существительнаго, то оно 118« 
согласуется въ родѣ и числѣ съ тѣмъ словомъ, къ которому 
относится, а падежъ опредѣляется построеніемъ предложенія, 

въ которомъ оно находится, какъ это бываетъ и въ русскомъ 
языкѣ. 

2. Относясь къ цѣлому предложенію, мѣстоименіе, какъ и 
въ русскомъ языкѣ, ставится въ среди, родѣ единств, числа. 

Вмѣсто относительнаго мѣстоименія диод, въ этомъ случаѣ чаще ставится 
Ій диод. 

3. Если мѣстоименіе относится къ нѣсколькимъ существи¬ 

тельнымъ, то соблюдаются тѣ же правила, какія приняты при 
согласованіи сказуемаго съ нѣсколькими подлежащими (см. § 115). 

Адгі поп отпез {гиді^ёгі зипі, диг соіипіиг (диоз соіітиз).— 

Реіо, иі ешп Йі1і§аз; егіі ій шіЬі ^гаішп (пріятно). — Ьасейае- 

шопіі Адіт ге^ет, диод (Ы диод) т^иат апіеа арий еоз 
ассійёгаі, песаѵёгипі. — Саезаг Неіѵеііоз оррійа ѵіеоздие, диоз 
іпсепйёгапі, гезіііиёге іиззіі. — Ѵгі (зубры) педие котЫг педие 
Гете, диат сопзрехСгипі (увидятъ), рагсипі. 

4. Если относит, иѣстоим. диі бываетъ подлежащимъ, то глаголъ въ 
придаточномъ опредѣлительномъ предложеніи ставится въ томъ лицѣ, на которое 
указываетъ относит, мѣстоим. Едо поп і$ вит, диі тогііз регіейіо іеггеаг*), 
(и поп із ез, іеггеат и т. д. 

*) Розіегіог — послѣдній изъ двухъ. 
*) Переводъ см. въ § 237, Ь. 



— т — § 119, 126. 

119. Мѣстоименіе (указательное, вопросительное йли относи¬ 
тельное), являясь подлежащимъ или дополненіемъ, согласуется 
со сказуемымъ-существительнымъ въ родѣ, числѣ и падежѣ 
(сопдгиепііа іпѵеѵва — обратное согласованіе). По-русски 
въ этомъ случаѣ мѣстоименіе указательное ставится въ среднемъ 
родѣ (это, то); взамѣнъ вопросительнаго или относительнаго 
мѣстоименія какой, который мы употребляемъ иногда что9 
что за. 
Ніс езі раіег теиз это мой отецъ. Наес теа зесйгіз езі это 

мой топоръ. Ні зипі теі ИЬгі это мои книги. Оиае Кііі саиза? 
Какая была причина? Что было причиной? — циае (относит, 
мѣстоим.) йііі саиза что и было причиной. 
Наес теа сиіра езі это моя вина. Напс ехгзШто теат 

сиірат.— ТЬёЪае, дгюй Воеоііае сариі (столица) езі, іп та^по 
іитиііи (въ большомъ смятеніи) егапі. — Оиае (что) Нагтопга 
а тизісіз (музыкантами) сіісііиг іп сапіи, еа (то) езі іп сіѵііаіе 
сопсогйіа. 

Примѣчаніе 1. Такого согласованія обыкновенно не дѣлаютъ въ тѣхъ 
опредѣлительныхъ предложеніяхъ, въ которыхъ сказуемое — собственное 
имя. Ріитеп, ^ио(і арреііаіиг ТЪатёзіз. — Еа рагз Ііаііае, ^иае Ьаііит ѵо* 
саіиг. 

Примѣчаніе 2. Средній родъ мѣстоименія вопросительнаго ставится въ ла« 
тинскомъ языкѣ, если спрашивается о сущности предмета или его понятіи. 
(}ииІ езі атісіііа? (подлежащее — атісіііа) что таков дружба? ( = что 
додразумѣвается подъ словомъ дружба). — (іиі(І езі Бейз? 

В. Объ употребленіи падежей. 
Ассизаііѵиз. 

А. Винительный прямого дополненія. 
120. Винительный прямого дополненія (оЪіесіит) обозначаетъ 

тотъ предметъ, на который непосредственно переходитъ дѣй¬ 
ствіе глагола. Онъ ставится при переходныхъ глаголахъ на во¬ 
просъ: кого? или что? 
Прямое дополненіе выражается винительнымъ падежомъ и при 

глаголахъ, соединенныхъ съ отрицаніемъ, тогда какъ по-русски 
въ этомъ случаѣ обыкновенно употребляется родительный па¬ 
дежъ. Зсгірзі ерізійіат я написалъ письмо, поп зсгіраі 
ерізШІат я не написалъ письма. 

Примѣчаніе. Въ русскомъ языкѣ переходный глаголъ и безъ отрицанія мо¬ 
жетъ имѣть при себѣ дополненіе въ родительномъ падежѣ, если дѣйствіе глагола 
переходитъ нѳ,на весь предметъ, а только на часть его; по-латыни и въ этомъ 
случаѣ ставится винит, падежъ, напр. дай мнѣ воды — <1а шіЬі а^иаш• 



— т — § 121, 122. 

Дѣйствительный оборотъ съ дополненіемъ въ винительномъ 121. 
падежѣ можетъ быть измѣненъ въ оборотъ страдательный; при 
втомъ: 

a) винительный прямого дополненія (оЬіесіит) дѣлается 
подлежащимъ (зиЪіесіит) и ставится въ именитель¬ 
номъ падежѣ; 

b) подлежащее дѣйствительнаго оборота переходитъ; 
1) если оно означаетъ лицо, въ творительный съ предлогом! 

а (аЬ) (на вопросъ: кгъмъ?). 
Пргаіѣчаніе. При названіяхъ животныхъ въ втомъ случаѣ тоже бываетъ 

предлогъ а (аЬ). 

2) если оно — предметъ неодушевленный, въ творительный 
безъ предлога (на вопросъ: чѣмъ?). 

c) глаголъ переходитъ въ соотвѣтств. Форму страдатель¬ 

наго залога и согласуется съ новымъ подлежащимъ. 

Котйіиз Котат сопбкііі Ромулъ основалъ Римъ 
Коша а КошШо сошйіа езі Римъ былъ основанъ Ромуломъ. 
Согрбга іиѵёпит Гігтаі ІаЪог трудъ укрѣпляетъ Физическія 

силы юношей. Согрбга іиѵёпит іігтапіиг ІаЪбге. 
Сегѵиз а сапІЬиз Іапіаіиз езі олень былъ растерзанъ собаками. 

Въ латинскомъ языкѣ многіе глаголы требуютъ вшштельпаго 122. 
падежа, тогда какъ соотвѣтствующіе имъ русскіе глаголы имѣютъ 
другое управленіе. Таковы: 

а) глаголы, означающіе: 
(не)желать;требовать,проситъ;достигатъ;касаться 

(чего); 
ждать, бояться, избѣгать (кою, чего). 

(Сиріо, ѵоіо, оріо, йезМёго, поіо. Розійіо, розсо, реіо, аррёіо, ехрёіо. А<11- 
різсог. Тап§о, аШпдо, сопііп^о. — Ехзресіо, оррегіог. Меіио, іітео, ѵегеог, 
саѵео. Ри§іо, ейіщіо, ѵііо и пр.). 

Ъ) іиѵо, айійѵо 

ітііог 
ішрёйіо, ргоЫЬѳо 

с) айтіпівіго, ге^о 
розвЫео 
роззібо 
пе§1ё8о 

помогаю (поддержи¬ 
ваю кого) 

подражаю 
препятствую, мѣ¬ 
шаю 

управляю, правлю 
владѣю 
завладѣваю 
пренебрегаю 

аіщиет 
кому 
аіщиет 
кому, 
аіщиій 
чему 

диЫ 
чѣмъ 



(1) ведиог, зесіог аіідиет, слѣдую за кѣмъ, за чѣмъ йлй 
аіідиій кому, чту 

чѣмъ „л [ аіідиет. равняюсь съ кѣмъ, съ аедио, айаѳдио { 7.9 ѵ , 7. ч 
| аіідигй (те аіщиа въ чемъ) 

сиго аІідиіЛ забочусь о чемъ 
Гаіеог, сопйіеог аіідиій сознаюсь въ чемъ 

Кромѣ того слѣдуетъ замѣтить глаголы іиЪео приказываю, 
ѵеіо запрещаю, зіпо и раііог позволяю, которые сочиняются 
съ винительнымъ (вм. русскаго дательнаго) и неопредѣлен¬ 
нымъ наклоненіемъ, напр. Саезаг тііііев ропіет /1асёге іиззіі; 
Цезарь приказалъ солдатамъ навести мостъ. См. § 182. 

О глаголахъ йе/ісёге (недоставать), тіпагі, тіпііагі (угрожать) и иісізсі 
(мстить) см. примѣчанія 4, б и 6. 

КВ. Эти глаголы, какъ переходные, имѣютъ личный стра¬ 
дательный залогъ (см. §121): ййійѵог, асііиѵагіз, аііиѵаіиг мнѣ, 
тебѣ, ему помогаютъ; асіійіиз езі ему помогли, 
атісит асііиѵіпшз мы помогли другу 
ашісм$ а поЪіз асНпіиз езі другъ получилъ отъ насъ помощь. 
Оссиііае іпітісіііае та^із йтепйае зипі диат арегіае скры¬ 

той вражды слѣдуетъ больше бояться, чѣмъ открытой. 

Примѣчаніе 1. Сошрозііа отъ зедиог также сочиняются съ винитель¬ 
нымъ, только оЪаёдиог повинуюсь — съ дательнымъ (аіісиі), какъ 
въ русскомъ языкѣ. 

Примѣчаніе 2* Еи§іо ех раігіа, е ргоѳііо бѣгу изъ отечества, изъ 
сраженія. 

Примѣчаніе 3. Аедиагѳ игЬет зоіо (йаі.) сравнять городъ съ зем¬ 
лею, разрушить городъ до основанія; аедиаге аіідиет сит аіідио 
(аіісиі) равнять кого съ кѣмъ. 

Примѣчаніе. 4. Версіо употребляется въ личной формѣ, тогда какъ по- 
русски недоставать — глаголъ безличный. Тетриз (имен, падежъ) те сіе- 
Псіі мнѣ недостаетъ времени, ѵігез те йейсіипі у меня не хватаетъ силъ, 
силы меня покидаютъ. 

БеПсёге аЪ аіідио (ай аіідиет) отлагаться отъ кою (на чью-либо 
сторону). 

Примѣчаніе 5. При тіпагі, тіпііагі аіідиій — ассиз. показываетъ дѣй¬ 
ствіе, которымъ угрожаютъ; при тіпагі, тіпііагі аіідиа ге — аЫаЪ. обо¬ 
значаетъ орудіе, которымъ угрожаютъ; слѣдов. тіпагі тогіем, сгисет 
(распятіемъ на крестѣ), но §1ас1іо (мечомъ). 

Примѣчаніе 6. ТЛсізсог можетъ имѣть при себѣ только одинъ винительный 
пісізсог іпітісшя мщу врагу, иісізсог раігет мщу за отца, иісізсог іпіигіаз 
мщу за обиды. Мстить кому за кою или за что — иісізсі аіідиет рго аіідио 
или рго аіідиа ге. 



— 125 — § 122—124. 

Рогіез /1огіипа Айійѵаі счастье помогаетъ храбрымъ („смѣлымъ 
Богъ владѣетъ"). — Тапіа егаі сеіегііав реёіішп веипапбгшп, 
иі сигвшп едибгшп аёаедиагепі (не отставали отъ лошадей).— 
Ткетгзібсіез поп е$йдіі сгѵігіпг зиогигп іпѵійіат. — N1111а агвіті- 
іагі воііегііат (подражать изобрѣтательности) паійгаѳ рбіеві.— 
віогіа ѵігіиіеш Іапдиат итЪга зедиХіиг слава слѣдуетъ за добро¬ 
дѣтелью, какъ тѣнь. 

Съ винительнымъ падежомъ сочиняются безличные глаголы: 123. 

йесеі прилично, слѣдуетъ 
йѳйёсеі; неприлично, не слѣдуетъ 

(Относит, рисіеі, раепііеі и др. см. § 173). 
То, что прилично или неприлично, обыкновенно выражается неопре¬ 

дѣленнымъ наклоненіемъ, иногда среднимъ родомъ мѣстоименія: Ъоо 
(ій, іііші) те (іесеі, Ша те сіесепі. 

Огаібгет ігазсг тіпХте йесеі оратору менѣе всего слѣдуетъ 
гнѣваться. —Аёиіевсепіет сіесеі тосіевііт евве (быть скромнымъ). 

ПранБчаніѳ. Такъ же сочиняются безличные глаголы: іиѵаі те мнѣ пріятно, 
меня радуетъ, іаШі, Гидіі, ргаеіёгіі те отъ меня ускользаетъ, мнѣ неизвѣстно. 

Нѣкоторые глаголы (въ особенности тегЪа аіГесіипт, т.-е. гла- 124. 
голы, означающіе душевное движеніе), могутъ быть то пере¬ 
ходными, то непереходными, напр. 

цнѳгі, сбіщиёгі, роптать, жаловаться, сѣтовать; —іаіит 
(чаще сіе Гаіо) жаловаться на свою судьбу; 

Йоіёгѳ, ііщёге, таегёге горевать, тосковать;—шогіет 
атісі оплакивать смерть друга; 

Ьоггёгѳ страшиться, ужасаться; — Ъеіішп страшиться 
войны; 

тігагі, аЛтІгйгі удивляться; — ѵігійівт удивляться 
доблести; 

гійёгѳ смѣяться; — віиіііііанг надъ глупостью; 
іасёге, вііёге молчать;—аіщиіё умалчивать о чемъ-либо; 
врёг&гѳ надѣяться; врѳгагѳ ваійіет надѣяться на спа¬ 

сеніе; йезрегаге ваійіет (но также сіе ваШе, ёе ве и йаі. віЬі, 
биІ8 геЬив, виае ваійіі) отчаиваться въ спасеніи, терять на¬ 
дежду на спасеніе (ваіив ёеврегаіиг въ спасеніи отчаиваются). 

Сопзсіа тёпз гесіі (атае тепйасіа гШеІ сознающій свою пра¬ 
воту смѣется надъ лживыми навѣтами людской молвы. — 2>е- 
ерегаШ ваіиіе (потерявши надежду на спасеніе)1) Тгеѵбгі ёо* 
шит сопіепёегипі. 

| мигъ 

дм. | 189. 



126 — § 125. 

Многіе непереходные глаголы, особенно означающіе движеніе, 
въ сложеніи съ предлогами дѣлаются переходными: 

а) всегда — въ сложеніи съ 
ігапв, напр.: 

сггситвШте, сггсишзівіёте аіі- 
диет 

сггашѵепіге Ъозіез 
ігапвіге, іг&пз^гёсіі /Іитеп 

ргаеіегіте, ргаеіёгдгёйі когіоз 
ргаеІёгѵёЫ Ъогіоз 

предлогами сігсит, ргаеЬег, 

стоять кругомъ кого-н., окру- 
жать кого-н. 

обойти, окружить непріятелей 
переходить рѣку, переправлять¬ 

ся черезъ рѣку 
проходить мимо садовъ 
ѣхать мимо садовъ 

Ь) часто—въ сложеніи съ другими предлогами, въ осо¬ 
бенности съ ай, рег, іп. 

Въ этомъ случаѣ глаголы употребляются большею частію въ переносномъ 
смыслѣ, въ собственномъ же значеніи (т.-е. непереходномъ) — при нихъ пред¬ 
логъ обыкновенно повторяется. 

айіге игЪет 
но: айіге ай игЪет 

абіге атісит 

аіогігі, й^гёбі Ъозіет 
іпіге сопзіігит = сарёге сопзі- 

Ііит 
іпіге тадізігйіит 
іпіге ргоеііит 
оЪіге тогіет 
оѣіге (зиЪіге) регісйіит 
рега^гаге Ііаііат 

посѣщать городъ 
подходить къ городу 

обращаться (за совѣтомъ, съ 
просьбой) къ другу 

нападать па непріятеля 
принимать рѣшеніе, рѣшать 

вступать въ должность 
вступать въ сраженіе 
умереть 
подвергать себя опасности 
путешествовать по Италіи (ис¬ 
ходить Италію по всѣмъ на¬ 
правленіямъ). 

Но: іггитрёге (м-гитрёге) іп Саіііат вторгаться въ Галлію, Іп-ѵШгв іп 
Ьозіеш нападать на^непріятеля 

арреШтв паѵет ай гірат причалить, пристать къ берегу 
_регѵа(іёге,регечиііаге рег а^гоз проходить, проѣзжать верхомъ по полямъ. 

Примѣчаніе. „Превосходить„отличаться 

ргаезіагс аііоиі (аіщиа ге въ чемъ, чѣмъ) ѵіпсёге, вирёгаге аЩпет 
ргаезіаге, ехсеііёге гпіег сеіёгоз Яогёге ргаеіег сеіёго§ 

апіесёсіёге, аціеіге вХщиет и 
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Винительный содержанія* 12Ѳ. 

а) Нѣкоторые непереходные глаголы могутъ имѣть при себѣ винитель¬ 
ный существительнаго, если оно одного съ глаголомъ корня или 
значенія (винительный содержанія)1); существительное въ этомъ 
случаѣ обыкновенно имѣетъ при себѣ опредѣленіе. 

Тигріззітат зегѵіШіет зегѵіге находится въ позорнѣйшемъ рабствѣ; тігиш 
ботпіит зотпіагѳ видѣть удивительный сонъ; Іоп^ат ѵіат ігѳ итти длиннымъ 
путемъ. Ри§па сотшізза езі еі зшпта сопіепііопѳ ри^паіа. 

Прижічаніѳ. Сюда относятся также выраженія: зарёге рісет (=рісіз за- 
догет) отзываться смолой; сгосшп оіѳге (—оббгеш сгосі) пахнуть шафраномъ. 

Ь) Средній родъ мѣстоименій и прилагательныхъ, означающихъ 
количество, бываетъ дополненіемъ при многихъ глаголахъ, ко¬ 
торые въ другихъ случаяхъ имѣютъ иное управленіе3), напр.і 

кос &аибео, Іаеіог я радуюсь этому 
Ій зіибео, Ій орёгат бо, иі... стремлюсь 
къ тому, стараюсь о томъ, чтобы 

Ій поп биЬііо я въ томъ не сомнѣваюсь 
касс іе (іпІег)го$о, сопзйіо объ этомъ 
я тебя спрашиваю 
Ший Іе годо, ого прошу тебя объ 
этомъ (разз.: Ший гб&аіпз вит) 
тиііа іе абтопиі (абтотіиз ез) я 
напомнилъ тебѣ (тебѣ напомнили) 
обо многомъ* 

но: Нас ге даибео, Іаеіог 
„ еі гег зіибео 

„ йе аЩиа ге 
„ йе Ыз геЬиз 

. го&о Іе, иі Шиб Гасіая 

„ йе тиіііз геЪиз. 

Винительный употребляется иногда въ значеніи наргъчія (асе. абтег- 127. 
Ьіаііз). Сюда относятся; 

a) пеиіга: тиіішп много, очень, ріиз, ріигітит; піЫІ нисколько, аіщиіб 
сколько-нибудь, ріегипщие большею частію, пітіит слишкомъ, 
зиттшп никакъ не болѣе, самое большее. 

b) выраженія: та^пат (тахітат) рагіет большею частію, іб аеІаІіз=еа 
аеіаіе въ такомъ возрастѣ, іб Іетрбгіз = ео Іетрбгѳ въ то время. 

8иёЫ тахітат рагіет Іасіе аідие ресоге ѵіѵипі свевы питаются главнымъ 
образомъ молокомъ и мясомъ скота. — (^паііиог аиі зиішшіт диіпдие. 

3) Болѣе распространено употребленіе этого винительнаго въ греческомъ языкѣ, 
напр. хіѵбѵѵвѵш гоѵ ёахахоѵ хіѵбѵѵоѵ, боѵХеѵш боѵХвіаѵ аіохѵ&ѵ, сердцу «рдвіѵ, 
брбріоѵ &8ІѴ и пр. 

У насъ этотъ винительный особенно употребителенъ въ народномъ явыкѣ, напр. 
Горе горевать — не диръ пировать.— Онъ шутки шутитъ не маленькія.—Пошелъ 
царь кличъ кликать. 

*) Поэты употребляютъ такой винительный и отъ прилагательныхъ, напр. биісе 
(=би!сет гізит гіббге), сегпёге аейіит. Сравн. цбѵ уеХаѵ, цеуа (Іоаѵ в др. 
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128. Двойной винительный. 

1. Винительный прямого дополненія съ винительнымъ ска- 
зуемаго (ассиз. оЫесііѵиз и ргасЛісаіітз) ставится при глаголахъ, 
означающихъ: 

a) діълатъ, избирать. 
Гасёге, еШсёге, сгеаге, беН^ёге. 

КВ. Вісёге аѴщиет йісіаіогет назначать кого диктаторомъ. 

b) считать, называть. 
риіаге, ішіісаге, ехізіітаге, арреііаге, сіісёге, поттйге, ѵос&гѳ. 

c) давать, брать, принимать. 
сіаге, асЫёге, абіип^ёге, зитёге, ассірёгѳ. 

<1) показывать себя чѣмъ, оказываться. 
вс ргаезіаге (всегда въ похвальномъ смыслѣ), зе ргаеЪвге. 

и при другихъ родственныхъ по значенію глаголахъ, 

КВ. При переходѣ этихъ глаголовъ въ страдательный залогъ 
ставится двойной именительный (пошіпаііѵиз зиЪіесіі- 
ѵиз и ргаесіісаііѵиз); см. § 113. 

а) іе Ъейігіт Гасіо 
Ъейіиз Оз 

іе го,%ст сгео 
тех сгеагіз 

я дѣлаю тебя счастливъш» 
ты дѣлаешься счастливъілез 
я избираю тебя въ цари 
ты избираешься въ цари• 

Сісегбпеш рорйіиз Еошйпиз сопзйіет сгейѵіі римскій народъ 
избралъ Цицерона въ консулы. 
Сісёго а рорйіо Котапо сопзиі сгеаіиз езі Цицеронъ былъ 

избранъ римскимъ народомъ въ консулы. 

Приданіе 1. Неййо въ значеніи дѣлаю употребляется только въ дѣй* 
ствптельномъ залогѣ и лишь въ томъ случаѣ, если винительный сказуемаго 
есть имя прилагательное. Сирісіііаз Ьоттез саесоз ге<Ш, страсть ослѣ¬ 
пляетъ людей. — Нотіпез сирісіііаіе саесі /гипі. 

Ь) іе іоѵіет ехізііто, риіо, іисіісо 
НаЪегіз, ехізіітагіз, 

риіагіз, іибісагіз 
Іе ге§ет арреііо 
тех арреііагіз 

я считаю тебя храбрымъ 
ты считаешься храбръмсз 

я называю тебя ц&ремъ 
ты называешься царемъ 

Примічакіѳ 2. НаЪео іе атісит ^ 
иіог іе (аЫ<) атісо / 

$ считаю тебя за друга { 

я имѣю въ тебгъ друга. 

ЬаЪео іе рго атісо, (іп) атТсі іосо$ 
(іп) атісогищпцтёгог * 
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с) Нозіез ргіпсіршп НЬёгсз оЪзМез (или оЪзійит Іосо) 
ёейёгипі;, ассерёгипі непріятели дали, приняли дѣтей 
сановниковъ въ качествѣ залооісниковъ. 

<І) Т)\щпит іе ргаезіа таіогіЬиз іиіз покажи себя достой- 
нымг своихъ предковъ.—ІЗіопузіиз зирегЬиш зе ргаеЬиіі 
(не ргаезШі!) Діонисій оказался надменнымъ. 

2. Винительный прямого дополненія съ винительнымъ мѣста ставится 129. 
при глаголахъ переводить, переправлять: ігасійсо, ігаісіо, ігапзрогіо 
(не Ігапзтіііо); при страдательномъ залогѣ винительный мѣста остается. 
НаппгЪаІ попадіпіа тіііа рссШтп НгЬегит ігасінхіі Ганнибалъ перевелъ 

черезъ Эбро 90000 пѣхоты. — Ехсгсііиз /Іитеп ігагіисіиз ѳзі войско было пере¬ 
ведено черезъ рѣку. 

Примѣчаніе. Тгаісіо и ігапзтіііо безъ винительнаго лица могутъ означать 
9переправляюсьа (= ігапзео). НаппіЬаІ НгЬегит ІгаіЕсіі, ігапзтіззо ШЪёго 
іп Саіііат сопіепсііі. 

3. (Іосѳо аЩиет аіщиій (вин. 
лица и вещи) 

ёізсо аіщиій аЪ аііцио 
егшііог агіе аЪ аІЦио (см. §146) 
Ношо Огаесіз Иііёгіз йосіиз или 

егисНІиз 
йосео аіідиет йе ге {—аіщиет 

сегіібгет Гасіо Ле ге) 

, 7. [ аІтиЫлшЛе 
ееіо аіщшш I ге ^ 

ссіог йе ге (ій ееіог, см. § 126, Ь) 

учу (обучаю) кого чему 130. 

учусь (обучаюсь) чему у кою 
учусь (обучаюсь) у кою искусству 
знатокъ греческой литературы 

извѣщаю, увѣдомляю кого о чемъ 

скрываю ошъ кого что, оста¬ 
вляю кого въ невѣдѣніи 
относительно чего 

отъ меня скрываютъ (скрывается) 
что-нибудь 

РМІозорЫа поз тиііаз гез йосиіі философія научила насъ мно¬ 
гому.— Раігет ііііі тогіет ееійге поп роіиі я не могъ скрыть 
отъ отца смерть сына. Раіег сіе тогіе Гіііі ееіаіиз езі отъ 
отца скрыли смерть сына. 

N13. Кромѣ указанныхъ случаевъ при йосео и ееіо, двойной 
винительный лица и вещи употребляется рѣдко. Обыкновенно 
ставится только одинъ винительный лица или вещи, а второе 
дополненіе выражается какимъ-нибудь другимъ способомъ. Осо¬ 
бенно слѣдуетъ замѣтить: 
розШ&гѳ, Аа&ііагѳ, розсёгѳ требовать у кого-нибудь книгу 

ІіЪгнт аЬ аіщио 
реіёге орет аЪ аіцио 
го^аге (огаге) аіщиет, иі > просить кого-нибудь о помощи 
орет іегаі 

В. Яитафора** I т. грипп****. V 
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циаегёге саизят аЪ (еог, йе) 
аІЦио 

го^аге, іпіеггб^&ге, сопзй- 
Іёге а%иет йе саиза 

шопёгѳ, айтбпёге^сошшбпёге 
аіщиет- йе іпіигіа (или 

іпіигіае) 

Слѣдуетъ различать 

реіёге аіщиет устремляться накого-п., 
нападать на кого-н. 

циаегёге аіщиет, аіщигсі искать кого, 
чего 

а Саезаге реіііиш езі (у) Цезаря по¬ 
просили 

ех Саез&ге ^иаезIіит езі (у) Цезаря 
спросили 

спрашивать кого-нибудь о при¬ 
чинѣ 

напоминать кому-нибудь о не¬ 
справедливости (объ обидѣ). 

реіеге аѴщиШ стремиться къ ч.-п., 
стараться достичь ч.-н. (сопзиіаіит), 
реіёге АГгісат направляться въ 
Африку, реіёге Поташ итти на Римъ, 
Саезаг реіііиз езі Цезарь подвергся 
нападенію 

Саезаг циаезііиз езі Цезаря искали. 

Примѣчаніе. Рѣже ставится винительный лица и вещи: 

a) при розсо, герозсо, /Іадгіо. Тагспііпі РуггЬиш аихіііит ророзсёгипі. 
b) при глаголахъ огоу годо, гпіеггбдо, сопзйіо, топео, айтбпео, сот- 

тбпсо, еслп вещь выражена среднимъ родомъ мѣстоименія 
(см.§126, Ь). Кромѣ того слѣдуетъ замѣтить офиціальное выра¬ 
женіе годаге аіщиет зепіепііат спрашивать кого-п. о мнѣ¬ 
ніи—въ сенатѣ (раззіѵзепіепііат годаіиз спрошенный о 
мнѣніи); въ другихъ случаяхъ обыкновенно употребляется кос¬ 
венный вопросъ; напр. іпіеггб^аі ешп, циісі зепііаі. 

В. Винительный при восклицаніяхъ. 
Ш. Винительпый (съ опредѣленіемъ) ставится въ восклицаніяхъ — съ 

междометіями о! Ігеи! или безъ нихъ. 
Ме тізёгит! о (кеи) те тгзегит! О я несчастный! несчастный я человѣкъ! 

какъ я несчастенъ! — О Гаііасеш Ъотіпит зрет! Какъ обманчива надежда людей! 

Прамѣчаніѳ. Если восклицаніе составляетъ въ то же время и обращеніе 
къ какому-нибудь лицу, то употребляется звательный падежъ (съ о только 
при сильномъ одушевленіи и увлеченіи говорящаго). О Гогіипаіе асіиіезсепз, 
циі іиае ѵігійііз Нотёгшп ргаесопет іпѵепёгіз! о счастливый юноша — ты 
нашелъ въ Гомерѣ провозвѣстника своей доблести1). 

Изъ другихъ междометій слѣдуетъ замѣтить: 

ѵае с. йаі.: ѵаѳ ѵісііз! горе побѣжденнымъ! 
еп и ессе с. потіп.: ессе пипііиз! вотъ (смотри ка) вѣстникъ! 
рго с.ѵосаі.: рго сіі іштогіаіез о безсмертные боги! рго запсіе Іиррііег! 

с. ассиз. только въ выраженіи рго бейт Ъотіпипщие йбет кля¬ 
нусь, заклинаю всѣмъ божескимъ и человѣческимъ; ради боговъ 
и людей! 

*) Такъ скавалъ Александръ Македонскій у могилы Ахиллеса. 
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С. Винительный въ обозначеніяхъ мѣста, пространства 
и времени. 

См. §§ 158, 160. 

Б а і 1 ѵ и з. 

А. Дательный косвеннаго дополненія. 

Дательный косвеннаго дополненія отвѣчаетъ на вопросъ пому? 182. 

или чему? Этотъ дательный ставится (какъ и въ русскомъ языкѣ): 

1) при многихъ непереходныхъ и переходныхъ глаголахъ, при 
послѣднихъ часто въ соединеніи съ винительнымъ прямого 
дополненія. 

Нопипез ріигіишт ЬотітЬиз ек ргозшік ек оЬзипі. — Мипсіиз 
Бео рагек, ек Ниіс оЪеДіипк тагіа кеггаедие, ек Ьбттиш ѵіка 
ІП88І8 зиргётае Іе^із оЬкетрёгак.—Біско аисііепкет еззе аіісиі 
безпрекословно повиноваться кому. 

Баге аіісиі Ііккёгаз послать кому н. письмо, ѵевкет аіісиі с?о- 

паге (но также ѵезке аіісріеюг йопаге), тіІікіЬиз ргаейаш сіізігі- 
Ьиёге (между солдатами). 

ИВ. Непереходные глаголы въ Формѣ страдательнаго залога 
употребляются только безлично (§ 64). А ргоЬо іпѵісіёкиг пе- 
тіпі (= ргоЬиз іпѵніек петті). 

2) при многихъ прилагательныхъ. 

Ракгіае зоіит отшЬиз сагит езк родная сторона всѣмъ мила. 

Примѣчаніе 1. При нѣкоторыхъ прилагательныхъ, требующихъ по-латыни 
дательнаго падежа, въ русскомъ языкѣ ставятся также падежи съ пред¬ 
логами, напр. иііііз полезный для кою, (асіііз легкій для кою, аріиз, 
Шопеиз удобный для кою и др. 

ргоріог (ргохгтиз) аіісиі ближе находящійся, ближайшій пъ ному. Веі^аѳ 
випі ргохгті Оегшйпіз. — Егпійтиз Ве1§г« пограничный съ бельгійцами. 

(Но нарѣчія ргоріиз, ргохіте соч. съ винительнымъ падежомъ). 

Примѣчаніе2. Прилагательныя, означающія дружественное или враж¬ 
дебное настроеніе (атісиз, аецииз, Ьепеѵоіиз, іпішісиз и др.) могутъ 
имѣть при себѣ вм. дательнаго падежа предлоги егда (въ друж. смыслѣ), 
іп и айѵегзиз (во вражд. и друж. смыслѣ; см. §§ 99, 100). 

Примѣчаніе 3. При аріиз, Мопеиз, иіШз, іпиІШ$,песезза)іи8 на вопросы 
для чего? къ чему? (цѣлъ) ставится предлогъ ай: гез аб Ьеііит иШез, асі 
орри^паііОпет песеззагіаѳ. 

9* 
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133. Нѣкоторые глаголы въ латинскомъ языкѣ требуютъ датель¬ 
наго падежа, тогда какъ соотвѣтствующіе имъ русскіе глаголы 
имѣютъ другое управленіе: 

пнЬо> рагсо, яіпдео, 

шейеог, дг&Шог, регзаадео 

пиЪёгѳ аіісиі выходить замужъ за кого1); 
рагсёгѳ (ререгсі, іепірегаішп) ЪоъііЪиз щадить непріятелей; — ресипіае 

беречь деньги; 
віікіѳге (усердно) заниматься чѣмъ (Ііііёгіз науками, а&гі сиІШгае земле¬ 

дѣліемъ), стремиться къ чему (ИЬегіаіі); — аіісиі быть преданнымъ 
кому, держать чыо-н. сторону; 

регзиайѳге аіісиі убѣждать кого (см. § 218). 
тесівгі врачевать, лѣчить, — заисіо, ѵиіпёгі лѣчить раненаго, рану (рег{. 

къ шебеог служитъ запаѵі съ вингтелъпымъ— запагѳ ѵиіпбга; 
раззіѵ. ѵиіпёга запапіиг, запйіа зипі); 

$гаІй1агі аіісиі поздравлять кого (то, съ чѣмъ поздравляютъ, обык¬ 
новенно выражается предложеніемъ съ ^ио<1а), рѣже винительн. 
падежомъ). 

Сравн. также § 126, Ь. 
Кромѣ того слѣдуетъ замѣтить зизсепзбге, ігазсі аіісиі сердиться накого-н.8), 

^гаііаз а$ёгѳ (^гаііаш геГегге) аіісиі благодарить кою (<іеіз дгаіез а^ёгѳ 
благодарить боговъ); заііз Гасѳгѳ аіісиі удовлетворять кого. 

Огдеібпх Неіѵеіііз регзийзіі, иі йе /гпХЬиз зиіз ехігепі Оргето- 
ригъ убѣдилъ гельветовъ выселиться изъ своей страны. — Вопіз 
посеІу диі таііз рагсіі тотъ вредитъ добрымъ, кто щадитъ злыхъ. — 
РЬі1о8орЬіа тесШиг апітіз. 

КВ. Въ страдательномъ залогѣ эти глаголы употребляются 
безлгічно (§ 64); при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что рег?. раза, 
отъ рагсо не употребляется: вмѣсто него говорится іешрегйіит 
езі. МіЬі рагсііиг меня щадятъ, тіііі іетрегйіит езі меня 
пощадили; ііЪі регзиайёіиг тебя убѣждаютъ и т. д. 

Ке Іетрііз диісіет дебгит а Регзіз іетрегаіит езі даже храмы 
боговъ не были пощажены персами. 

Приданіе. Я убѣжденъ — тіЫ регзийзі, тіЫ регзийзит езі• — Рег- 

ШАе ІгЬі будь убѣжденъ. 
Относ, ѳхсеііёгѳ, ргаезіагѳ и др. см. § 125, прим. 

і) Жениться — ихбгѳт іп таігітопіат басёгѳ аіщиат• 
») Ом. § 224. 
•) См. $ 88, № 43. 
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Многіе переходные и непереходные глаголы требуютъ 134. 
дательнаго падежа въ сложеніи съ предлогами (ад, оЪ, розі, 
ргае, виЬ и др.), напр.: 

оЫгесІ&ге аіісиі 
ровірбпёге гет геі 
ргаеевзе ехегсііиі 
ргаеПсёге аІЦиет ехегсііиі 
виЬѵёшге аіісиі 
виссёдёге аіісиі 

унижать кого-н. 
ставить что-н. ниже чего-п. 
стоять во главѣ войска 
ставить кого во главѣ войска 
приходить кг кому на помощь 
быть преемникомъ кого-нибудь 

Пркмічаніе 1. Сотрозііа съ сит обыкновенно повторяютъ предлогъ: 

соттипісаге віогіат сит аіщио раз¬ 
дѣлять съ кѣмъ славу; — сопзіііа 
совѣщаться 

сопіеггѳ, сотропёгѳ, сотрйгйго сит 
сравнивать съ 

соттипісйге аЩиШ сит аіщио со¬ 
общать кому что 

сопШ^ёгѳ, соп^гёсіі сит сражаться 
съ, противъ и пр. 

Првжічаніо 2. Должно замѣтить управленіе слѣдующихъ глаголовъ: 

ассеДёге ай игЬет 

сігсйтбйгѳ игЬет тиг\з (аЫаі.) 

івіегге ві^па іп Ьозіез нападать на 
непріятелей 

іпіёгезі іпіег сагёгѳ еі е§бгѳ есть раз¬ 
ница между словами „не имѣть0 и 
„нуждаться* 

сопѵёпіге іп игЬет собираться въ го¬ 
родѣ (СагіЬа^тет въ Карѳагенѣ). 

сопѵёпіі аіісиі или іп аіциет (геі 
или іп гет) прилично для кого, 
идетъ къ кому 

= арргорііщиагѳ игЬі приближаться 
къ городу 

= сігсйтб&гѳ игЫ тигоз окружать 
городъ стѣнами 

іп/егге аіісиі Ьеііит итти на кого 
войной, — ідіигіат причинять кому 
обиду 

іпіегеззѳ ри§;пае (іп ри§па) паѵйіі уча¬ 
ствовать въ морскомъ сраженіи 

сопѵёпіге аіідиет (іп игЪе) посѣщать 
кого, встрѣчаться съ кѣмъ (разз. 
напр. гех сопѵепіиз езі) 

гез іпіег поз (тіЬі Іесит) сопѵёпіі 
между нами происходитъ соглаше¬ 
ніе, мы соглашаемся относительно 
чего-н. 

Нѣкоторые глаголы въ одномъ значеніи имѣютъ дательный 135* 
падежъ, а въ другомъ — другое управленіе: 

сопвйіеге аіідиет (сіе аІЦиа ге, см. также § 126 Ь) 
спрашивать у пою-п. совѣта1) (сопзиіёге 
огаейіит вопрошать оракулъ) 

рговріебгѳ, рготМёгѳ ъ\\диЫ предвидѣть, заго¬ 
товлять (ехегсііиі ргитепішп хлѣбъ для войска) 

съдателъп. 
заботиться 
о номъ или о 

чемъ 

*) Соелтую кому= зиайео аіісиі, топѳо, Ьогіог аіідиет. — Биасіео ИЫ, 
иі Ьос Гасіаз совѣтую тебѣ сдѣлать это. 
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саѵбге аЬ или съ випит. осте¬ 
регаться кого или чего 

теіиёге, ЫтЕге съ винит• 
бояться кого или чего 

іішео Ъозіеж боюсь непріятеля 
также: іішёге (аіщиіб) аЪ аіщио 

іетрсгаге аіщиід приводить что-н. 
въ порядокъ, устраивать 

— аііспі доставлять кому 
безопасность 

съ дат. бояться за кого, за 
что 

іішео ііЬі боюсь за тебя 
также: іішёге де аіщио 

— аііспі щадить кого (=рагсёге аіі- 
сиі); — аЬ іпіигіа воздерживаться 
отъ несправедливости. 

В. Дательный интереса. 

136. Дательный падежъ можетъ означать предметъ, для котораго 
или въ гттересѣ котораго что-либо дѣлается или существуетъ. 

1. Баііѵиз сопшібсіі или іпсошшбАі обозначаетъ лицо или вещь 
въ пользу или во вредъ которыхъ что-нибудь происходитъ, 

и ставится на вопросъ: для кого? для чего? 

N071 зсігоіае, зед, ѵііае йгзсгтиз мы учимся не для школы, а 
для жизни. 

Примѣчаніе 1. При глаголахъ, означающихъ отнимать, похищать, 
вырывать и т. п., лицо, у котораго что-н. отнимаютъ, похищаютъ и т. д., 
ставится въ дателыюмъ падежѣ, напр. егірёге ^Іасііит шііііі отнять (вы¬ 
рвать) мечъ у воина, ѵііаш аіісиі асПтеге лишить кого жизни. 

Примѣчаніе 2. Баііѵиз еІІПсиз личныхъ мѣстоименій, особенно тіМ и 
поЫз, выражаетъ душевное участіе (сочувствіе) или неудовольствіе 
говорящаго, (іиісі тіМ Сеізиз а^іі? Что подѣлываетъ у меня Цельст Р1). 

Сюда же можно отнести употребленіе дательн. при ѵоіо, напр. даісі 
Ьос зіЪі ѵиіі? что это значитъ? (вопросъ, выражающій негодованіе или 
удивленіе). 

137. 2. Х)а1іѵп8 р088в88Іѵи8 ставится при еззе для обозначенія лица, 
которое имѣетъ что-нибудь, у котораго есть что-нибудь. 

МіЬі Ѳ8І НЬег у меня ешь книга (=1іЬгиш ЬаЬео). 

МіЬі 8ипі шиШ ІіЬгі у меня есть много книгъ. 

8иа сищие зипі ѵйіа у каждаго бываютъ свои недостатки. 

КВ. Езі тгкі ашісіііа, $ішіШйс1о, соиігоѵегзіа, гее сит 
аіідио — я въ дружбѣ съ кѣмъ, у меня есть сходство съ кѣмъ, 

я нахожусь съ кѣмъ въ распрѣ, я имѣю дѣло съ кѣмъ. 

Ношіпі сит Бео бітіііішіо езі у человѣка есть сходство съ 
Потомъ. 

1) Орлтт. грсч.: Мг} (юі Оосгр^лут? по тпумпте тш у меня! 
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Примѣчаніе 1. Оаііѵиз роззеззіѵиз не ставится, когда говорятъ о душев¬ 

ныхъ или тѣлесныхъ свойствахъ (по-русски: соотвѣтств. имя прила¬ 
гательное, глаголы обладать у отличаться, имѣть, у кою есть что-нибудь 
и т. п.); въ этомъ случаѣ избираютъ другой способъ выраженія, наир.: 

Сісёгйпю (іп Сгсегопе) еіодиепііа зитта (игі 1 Цицеронъ былъ замѣча- 
Сісёго зитта еіоциепііа (еіоциепііззітиз) *) Гиіі / тельно краснорѣчивъ. 

Примѣчаніе 2. При тікг потеп (содпдтеп) езі (сіаіиг) — мнѣ (дается) 
имя (прозваніе), мен;я зовутъ—самое имя ставится въ дательномъ или 
именительномъ падежѣ, т.-е. въ падежѣ лица или слова потеп. Риёго 
Саго (Оагиз) потеп езі имя мальчика Гай (=риег Оаіиз арреііаіиг, 
ѵосаіиг). Въ другихъ случаяхъ имя при потеп ставится въ родит. па¬ 
дежѣ (потеп Оаі ЪаЪёге; см. § 164, пр. 2). 

Примѣчаніе 3. Дательный падежъ иногда ставится при страдательномъ 
залогѣ (вм. а с. аЫ.) для обозначенія дѣйствующаго лица, особенно 
лри формахъ отъ основы регГесіі. ВагЬагиз Ыс е&о зйт, ^иіа поп іпіёііе^ог 
йііг я здѣсь чужой, такъ какъ никто меня не понимаетъ2). — МгЫ, иі игЬі 
ьаііз еззеі ргаезісііі, сопзиііит аЦие ргоѵізит езі мною приняты всѣ 
мѣры, чтобы городъ имѣлъ достаточную охрану. 

Всегда этотъ дательный бываетъ при геруидивгь (см. § 80, II), 

С. Дательный цѣли. 

Дательный ціъли (йаі. ЯпаГіз) ставится при глаголахъ на 138. 
вопросъ: для чего? къ чему? Часто при этомъ бываетъ еще 
дательный лица (йаі. соттЫі или іпсоттШі); такое соединеніе 
называется двойнымъ дательнымъ, 

І)аІ. /гпйііз бываетъ: 

&) При 6886 

68І тіЪі аіідиісі 

пзиі ѳззв 
о біо еззѳ аіісиі 

въ значеніи служить къ чему иди во что, напр.: 
Іаиёі, Ьопогі 
ітребітѳпіо 

ргаезібіо 
бесіесбгі 

беігітепіо, са- 
Іатііаіі 

согбі 
сигаѳ 

что-н. служитъ мнѣ къ чести 
что-н. служитъ мнѣ препятствіемъ, 
мѣшаеіъ мнѣ 

что-н. служитъ мнѣ защитой 
что-н. причиняетъ мнѣ безчестіе, по¬ 
зоритъ меня 

что-н. служитъ мнѣ во вредъ, причи¬ 
няетъ мнѣ несчастіе, бѣду 

мнѣ что-н. пріятно 
что-н. составляетъ предметъ моей за¬ 
боты 

быть полезнымъ 
быть предметомъ ненависти кого-н. 

*) См. § 153, Ь. 
3) Слова римскаго поэта Оввдія (Ъіс — здѣсь, т.-е. въ городѣ Томахъ, на бе¬ 

регу Чернаго моря). 
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Штіа /гйисга тадпае саІатгШг зоіеі еззе чрезмѣрная само¬ 
увѣренность обыкновенно бываетъ пагубна. — Рорйіо Іисібгит 
ша^пійсепііа ѵоіиріаіі езі (доставляетъ удовольствіе). 

при ййге, ігіЪиёге вмѣнять или ставить во что, напр.: 

Ьос ііЬі Іаисіі Но я ставлю тебѣ ѳто въ похвалу 
Ьос ііЬі сгішіпі, ѵіііо (іо я ставлю тсбѣ это въ вину 
ЬосІіЪіі§паѵіаеІгіЪио я это считаю за доказательство (при¬ 

писываю) твоей трусости. 

Ій аШгі сгітЫі поп йаЫз, диой грзе (есізіі ты другому не 
поставишь въ вину того, что сдѣлалъ самъ. 

с) въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ выраженіяхъ 
<1опо, юипёгі, рга^шіо баге 
<1опо ассірёго 
Іе^іОпез зиЪзісІіо зиіз тііібге, 
йисёгѳ 

аихіііо агсеззёге (не ѵосйге), ѵе- 
піге, тіііёгѳ 

гѳсеріиі сапёгѳ 

Іосит сазігіз <Іе11§;ёгѳ 

давать въ подарокъ, въ награду 
принимать въ подарокъ 
посылать, вести легіояы на помощь 

своимъ 
призывать, приходить, посылать на 

помощь 
трубить отбой; трубить, давать сиг¬ 
налъ къ отступленію 

выбирать мѣсто для лагеря 

Саезаг диіпдие соНогіез сазігіз ргаезійіо геіідигі Цезарь оста¬ 
вилъ пять когортъ для охраны (для защиты) лагеря. — Уігіиз 
зоіа педие йаіиг йопо педие ассірііиг только добродѣтель нельзя 
ни дать ни получить въ подарокъ. — Едиііаіиі, диет аихіііо 
Саезагі Аейиі тізёгапі, Ситпбгіх (Думноригъ) ргаеёгаі.— Саезаг 
гесеріиі сапі іиззіі (см. § 182, 1). 

А Ь 1 а і і у и а1). 

139. Употребленіе аЫаііті очень обширно, такъ какъ онъ, кромѣ 
своего первоначальнаго значенія, употребляется еще въ значеніи 
двухъ утраченныхъ падежей. Поэтому различаютъ: 
А. Собственный аЫаііѵиз (означаетъ предметъ, отъ кото¬ 

раго что-либо отдѣляется или удаляется въ собственномъ или 
переносномъ смыслѣ): 

a) аЫ. зерагаШпіз (или зерагаііѵиз): Іосо тоѵео (съ мѣста). 
b) аЫ. Ігтііаігбпіз: паііопе Огаѳсиз (родомъ). 
c) аЫ. сотрагаШпіз: теііе йиісіог (слаще меда). 

*) Творительный въ обозначеніяхъ мѣста, пространства и времени 
см. въ § 154 и слѣд. 



— 137 — § 189, 140. 

B. АЫаІіѵиз, замѣнившій собою утраченный іпзіт- 
тепіаШ: 

a) аЫ. іпзіптепіі: сотіЬиз іаигі, аргі (кабаны) йепіІЪиз зѳ (ІеГепбипі. 
b) аЫ. саизае: сопзШо раігіз (по совѣту отца). 
c) аЫ. тепзигае: тиііо таіог (гораздо, многимъ больше). 
б) іЫ.ргеііі: ѵідіпіі іаіепііз ѵепбёгѳ (продать за 20 талантовъ), 
ѳ) аЫ. зосіаііѵиз: ѳззѳ сит іеіо (носить оружіе, быть при оружіи), отпі- 

Ъи$ сорт ргойсізсі (выступить со всѣми войсками). 
Г) аЫ. тойі: Нос тойо, тоге таіопіт (по обычаю предковъ). 
К) аЫ. диаШйііз: риег схітіа іоттй (красивый мальчикъ). 

C. АЫаііѵиз, замѣнившій собою утраченный Іосаііѵиз 
(см. § 39, 5, прим.): 

a) аЫ. Іосг: Іосо Ыопео (на удобномъ мѣотѣ). 
b) аЫ. іетрбгіз: Ыёте (зимой). 

А. Собственный аЫ&іІѵиэ. 

АЫ. вераг&Шиіз ставится на вопросъ: откуда? (отъ кого? 140. 
отъ чего? изъ чего?) при глаголахъ, означающихъ отдѣле¬ 
ніе, удаленіе; обыкновенно онъ бываетъ въ соединеніи съ пред¬ 
логами а, йе, ех; имена лица всегда стоятъ съ предлогомъ а(аЬ). 

Въ отдѣльности слѣдуетъ замѣтить: 
а) съ предлогомъ или безъ него употребляются глаголы: 

шотёге, реііёге, ехреі- 
Іёге 

сбсіёге, ехсбдёге 
агсёге, ргоЫЬёге 
(ее) аЪзііпёге 

реііёге, ехреііёгѳ аі^иет раігіа или 
ех раігіа 

сесіеге раігіа или ех раігіа 
ргоЫЬёге аіщиет ридпа или а ри§па 
(зе) аЬзііпёгѳ іпіигіа, аЬ іпіигіа 

Примѣчаніе 1. Слѣдуетъ замѣтить: 
ргоЬіЬёге игЬет (а) регісйіо защи¬ 
щать, предохранять отъ опасности 

іпіегсійбёге аМциеш соттеаіи, Ш- 
пёге, оррИо отрѣзывать кого отъ 
подвоза провіанта, кому путь, кого 
отъ города 

іпіегбісёгѳ аіісиі еі і^пі запре¬ 
тить кому пользованіе водой и ог¬ 
немъ—изгнать (Сісегопі ацпа еі 
і§пі іпіегсіісЫт сзі) 

удалять, изгонять 
уходить, удаляться 
удерживать 
удерживаться 
изгонять кого-н. изъ отечества 

удаляться изъ отечества 
удерживать кого отъ битвы 
удерживаться отъ несправедливости 

ргоЫЬёге регіснішп аЬ чгЬѳ удалять 
опасность отъ города 

ІпіегсШббгѳ аіісиі Мег преграждать, 
заграждать кому путь 

іпіегбісёге аіісиі Того запретить кому 
доступъ на форумъ. 
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Ь) Прочіе глаголи, означающіе отдѣленіе, удаленіе, сочиняются съ пред¬ 
логами; особенно слѣдуетъ замѣтить глаголы, сложные съ сііз- и вс-, кото- 
торые всегда требуютъ послѣ себя предлога а ((Ііззепііге бытьнесогласнымъ, 
сІіГГегге различаться, отличаться, зеіип^ёге отдѣлять и др.); точпо такъ же 
сочиняются (аЬ)аШпйге отчуждать й аііъпиз чуждый; нерасположен¬ 
ный (а Ііііёгіз къ наукамъ, а Саезаге къ Цезарю). 

Примѣчаніе 2. АЫ. при причастіяхъ паіиз и огіиз употребляется для 
обозначенія происхол: ценія (аЫ. оггдъпгз); при этомъ слѣдуетъ замѣ¬ 
тить, что: - 

1) для обозначенія родителей при паіиз ставится большею частію тво¬ 
рительный безъ предлога (но при мѣстоименіи должно стоять ех). Нег- 
сйісз Іоѵе паіиз егаі Геркулесъ былъ сынъ Юпитера. 

Огіиз а означаетъ отдаленное происхожденіе. Веі^ае а Сегшапіз огіі 
егапі. 

2) ІосиЗу депиз, зііѵрз, /атШа (въ соединеніи съ прилагательнымъ) при 
паіиз и огіиз всегда ставятся въ творит, безъ предлога: паіиз (огіиз) 
Іосо Ьопезіо, депёге поЬПі (знатнаго рода) и пр. 

141. АЫ. зерагаііопіз безъ предлога ставится при глаголахъ: 

освобождать пою отъ нею: 

ИЬегагѳ аіідиет ге аіщиа. 
Такъ же сочиняется и прилагательное ІіЪег свободный. 

лишать кого-нибудь чего-нибудь: 
ргітйге, огЬаге, зроііаге, пийаге аіщиет ге аі^иа; 

пуоісдаться въ чемъ: 
е^ёге (нуждаться, терпѣть нужду), сагёге (быть лишену, 

не имѣть чего) аіщиа ге. 

N3. ЪгЫго и прилагательное Шег имѣютъ при себѣ лицо 
съ предлогомъ а (аЪ). 

ТЬешізібсІез Отаесіат зегѵіШіе (а Регзіз) ІіЪег&ѵіі Ѳемистоклъ 
избавилъ Грецію отъ рабства (отъ персовъ). 

Бетосгііиз (Іісііиг зе оейііз ргіѵаззе говорятъ, Демокритъ лишилъ 
себя зрѣнія. — Мигиз (ІеіепзогіЪиз писіаіиз езі стѣна осталась 
безъ защитниковъ. 

142. При безличномъ выраженіи пііЬі ориз евѣ мнѣ нуоюпо ставится 
творительный безъ предлога. 

Вопів ІіЪгІ8 поЪі8 орт езі намъ нужны хорошія книги. — 

Сеіёгі ориз езі аихіііо нужна скорая помощь.—ШЫІ ориз езі 
вітиіаіібпе нѣтъ никакой нужды въ притворствѣ. 

Примѣчаніе. Если то, что нужно, выражено среднимъ родомъ мѣсто¬ 
именія или прилагательнаго у означающаго количество, то употребляется 
личная конструкція. ТЬешізібсІез ееіегііег, диае ориз ег'апі, герегібЬаі 
(придумывалъ).— Миііа гаіѣі ориз зипі мнѣ многое нужно. 
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Если то, что пуяспо, выражается глаголомъ, то ставятся или гю/ш. или 
асе. с.і)фп., рѣже рагі. рег?. раззііл. Ориз езі (іе) Гасегс.— І(і зсігі поп 
ориз езі. — Ориз езі Гасіо. 

АЫаМтпз Іітііа/Іібпіз означаетъ отпошеиіе пли огранпче- 143. 

ніе и отвѣчаетъ па вопросъ: въ капомъ отношеніи?1). По- 
русски мы употребляемъ въ этомъ случаѣ также творитель¬ 

ный2) или предлоги: по, въ, на, или же описательныя выраженія 
въ отношеніи, со стороны и т. п. 
Неіѵеігі отпіЪиз ѲаШз ѵігійіе ргаезіаЪапі гельветы превосхо¬ 

дили всѣхъ галловъ храбростью. 

Слѣдуетъ замѣтить: 

потгпе по имени, содпопігпе по прозванію (Нашіісаг со^потіпѳ 
Вагсаз Гамилькаръ по прозванію Барка), 

дспеге, паШпе родомъ, по происхожденію, 
питёго числомъ, 
дгапйіз паіи пожилой, въ лѣтахъ; шаіог, шахіпшв, тіпог, тіпітиз 

паіи3) старшій, самый старшій, младшій, самый младшій, 
теа зепіепіга по моему, мнѣнію. 

Приданіе. ЛЫ. ІгтгіаШпгз ставится также при глаголахъ мѣтітъ, 
судить для выраженія того, что служитъ мѣрою оцѣнки. ОаШ зраііа 
ошпіз іет'рбгіз поп питёго сііёгит зей посііит Ппіипі галлы считаютъ время 
не по числу дней, а по числу ночей. 

При прилагательныхъ йі&пив достойный и ішіщпиз недо- 144 

стойный ставится творит, падежъ (аЫ.ІітііаІіопіз). 
Витта Іаидс (іі^пиз достойный высшей похвалы. Ьаисіе іе (Зі>пит іийіео 

признаю тебя достойнымъ похвалы, Іапсіе сіі^пиз іисіісог удостопваюсь похвалы. 

Ѵігіиз ітгіаііопе йідпа езі, поп гпѵШга добродѣтель заслужи¬ 
ваетъ подражанія, а пе зависти. 

АЫ. сотрагаНопів ставится при сравнительной степени вмѣсто 145* 

циат съ именительнымъ или винительнымъ. По-русски, 
въ случаѣ опущенія нежели, чѣмъ, ставится родительный падежъ. 

*) Вмѣсто аЫ. Іітііаі. поэты часто употребляютъ ассгіз. Іітііаііопіз при прила¬ 
гательныхъ, а также при непереходныхъ п страдательныхъ глаголахъ (ассизаііѵив 
^гаесиэ). Оз Ьитегозцие <Зео зітіііз лидомъ и станомъ похожій на бога (сравн. 
Л6/.шд а&аѵатоіаіѵ дросод). 

2) Прямизною стана, лидомъ и голосомъ герой. Гриб. — Богатырь >ты будешь, 
съ виду и казакъ душой. Лерм. — Онъ былъ уже лѣтами старъ, но младъ и живъ 
душой незлобной. Пушк. 

8) Если говорятъ о старшихъ и младшихъ братьяхъ, сестрахъ, сыновьяхъ, 
дочеряхъ или употребляютъ слова: „старшій", „младшій" какъ прозванія, то 
шаіог, тахшшз, тіпог, тіпітиз ставятся безъ паіи. 
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Рах ЪсПо теііог езі = рах теііог езі диаш Ьеііит миръ лучше 
войны ( = нежели война). 
Ѵіігиз агдепіпт езі аиго, ѵігШІЪиз аигит') серебро дешевле 

волота, а золото дешевле добродѣтели. — КіЬіІ езі аіпаЬіііиз 
ѵігіпіе нѣтъ ничего любезнѣе добродѣтели. — Ілісе сіагіог ясный 
какъ день, шеііе сіиісіог слаще меда. 

Ерххічаніе 1. Послѣ ріиз, тіпиз, атрНиз и Іоидіиз частица 
диат передъ числомъ и названіемъ мѣры обыкновенно опускается (безъ 
вліянія на конструкцію) во всѣхъ падежахъ. Ріиз бесет аппі зипі прошло 
слишкомъ десять лѣтъ; зраііит ріиз бесет аппОгит, авпіз ріиз бесет; 
рег аппоз ріиз бесет въ теченіе слишкомъ десяти лѣтъ и т. д. (Подоб¬ 
нымъ же образомъ шаіог бесет аппоз паіиз = таіог бесет аппіз старше 
десяти лѣтъ). — Ріиз био тіііа тіИіит оссібёгипі пало болѣе двухъ тысячъ 
солдатъ. 

Примѣчаніе 2. Избѣгаютъ употребленія творит, вм. диат съ винит., если 
можетъ выйти двусмысліе, напр. въ предложеніи Вгиіит ріиз ато диат іѳ. 
Напротивъ, необходимъ творит, вм. диат диі и диат диет. Атісіііат е ѵііа 
ІоІІипі, диЛ піѣіі теііиз ЬаЬетиз они устраняютъ изъ жизни дружбу, въ срав¬ 
неніи съ которой нѣтъ ничего лучше (= самое лучшее, чтб мы имѣемъ). 

Примѣчаніе 3. Въ нѣкоторыхъ выраженіяхъ аЫ. сотраг. замѣняетъ 
сравнительное предложеніе: ехзрѳсіаііопѳ, оріпіапв, зрѳ сеіегіиз ско¬ 
рѣе, чѣмъ ожидали, предполагали. 

В. АЫаііѵіЫпзігитепіаІіз. 

146. АЫ. іпвігитепіі означаетъ орудіе или средство, при помощи 
котораго совершается дѣйствіе, и отвѣчаетъ на вопросы: чѣмъ? 
чрезъ что? или посредствомъ чего? Если средствомъ или 
орудіемъ служитъ лицо, то употребляется предлогъ рег (чрезъ, 
при посредствѣ, при помощи). 
Вепеѵоіепігат сіѵіит Ыапйііііз соііідёге іѵгре езі — пріобрѣ¬ 

тать расположеніе согражданъ посредствомъ лести (лестью) по¬ 
стыдно. 

Саезаг рег Іедйіоз йііесіит НаЫге іпзіііиіі — Цезарь рѣшилъ 
произвести наборъ (войска) при помощи легатовъ. 
ТЪетівІбсІев Хегхет ІШёгіз (рег пипііит — чрезъ вѣстника, 

гонца) бе сопзіііо Огаесогшп сегіібгет іесіі (увѣдомилъ). — 
Вгііаппі Іасіе еі сагпе ѵіѵипі (питаются). 
КВ. При страдательномъ залогѣ слѣдуетъ отличать лицо, 

служащее орудіемъ или средствомъ, отъ лица дѣйствующаго; 

*) Слѣдуетъ читать: ѵіііиз агдспійтзі аиго, ѵігійіІЬиз аигит (стихъ). 
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послѣднее ставится въ творительномъ падежѣ съ предлогомъ а 
или аЪ (на вопросъ: кѣмъ?). См. § 147. 

Хегхея сегііог іасіиз а ТЪетізІбсІе рет пипііит. 

Несогласно съ русскимъ языкомъ употребляется аЫ. іпзіг. въ слѣдующихъ 
выраженіяхъ: 
ргойсізсі ребіЪиз, паѵѳ отправляться, шсшогіа іепбгѳ хранить въ памяти, 

итти пѣшкомъ, плыть на кораблѣ, хорошо помнить 
ѣхать водой таші іѳпѳге держать въ рукѣ 

ргооііо ѵіпсёге побѣдить въ сраженіи, ргоеііо ѵіпсі быть побѣждену въ сра- 
выиграть сраженіе женіи, проиграть сраженіе 

ѵеѣі (іп) едио, (іп)сигги, (іп) паѵе ѣхать егисііге аіциет Ііііёгіз учить, обучать 
верхомъ, на колесницѣ, на кораблѣ кого наукамъ 

сапо йбіЬиз играю на лирѣ сазігіз зе Іепёге, сопііпѳгѳ держаться, 
рііа Ішіёге играть въ мячъ оставаться въ лагерѣ. 
Ги&а заіаісш реіёге искать спасенія аззиёіиз, аззиеГасіиз ІаЬбге привыкшій 

въ бѣгствѣ къ труду (но: іязиёіиз ІаЬогіа). 

ИВ. АіПсёге аіщиет аіідиа ге надѣлять кого чѣмъ, причинять кому что. 

аДлсёге а1цисш ЪепеГісіо оказывать кому благодѣяніе, облагодѣ- 
тельствовать кого 

а{]хсёге аіщиет Іаеііііа, боІОге обрадовать кого, огорчить кого 
аДісёге аіщиет зирріісіо казнить кого (=зирр1ісіит зитёгѳ йе аіщио) 
аДлсі тогЬо заболѣвать 

АЫ. с&азаѳ ставится для обозначенія причины или основа- 147« 
нія; въ русскомъ языкѣ мы въ этомъ случаѣ употребляемъ 
тоже творительный надеясь или выраженія съ предлогами: по 
(причинѣ), отъ, изъ, въ, за, съ, вслѣдствіе. 
Особенно часто ставится аЫ. саизае при страдательномъ за¬ 

логѣ на вопросъ: чѣмъ? При обращеніи страдательной кон¬ 
струкціи въ дѣйствительную творительный переходитъ въ име¬ 
нительный и дѣлается подлежащимъ. 

Дѣйствующее лицо при страдательномъ залогѣ (на во¬ 
просъ : кѣмъ?) выражается посредствомъ творительнаго съ пред¬ 
логомъ а или аЪ (аЫ.аисіогіз). Сравн. § 121. 

МиШ о^/гсіа дезёгипі тоІШіа апХті многіе нарушаютъ свой 
долгъ по безхарактерности. — Сопсогйій гез рагѵае сгезсипі, 
(Іізсогйіа тахітае (ШаЬипіиг. — бйёпіпі рессйге Ьопі ѵігійііэ 
атбге (изъ любви къ добродѣтели).—ТЬетізібсІіз сопзіііо (по 
совѣту) Рігаеі рогіиз сопзіішіиз езі.—№аѵез отпез паиіга§іо 
іпіегібгипі; (потерпѣли крушеніе и погибли). 

Рготйепііа Вег (а Вео) типйиз айтіпізігйіиг міръ упра¬ 
вляется Божіимъ Промысломъ (Богомъ). — Агіоѵізіиз а зепШ;и 



атісиз рорйіі Кошапі арреІШиз езі Аріовистъ получилъ отъ 
сената титулъ друга народа римскаго1). 

Нозіез а бисе еі а Гогійпа сІезегеЪапіиг (Гогійпа въ этомъ случаѣ олице- 
творяетсл). А шиШіисИпе ѣозіішп (=а тиіііз ЬозіІЬиз) топіез іепеЬапіиг.— 
ЯаШга ЙЬ (отъ природы); а паіага'баіит езЪ (природой), — А саиІЬиз Іапіагі 
(см. § 121, Ь, пр.). 

Примѣчаніе 1. Если причиной служитъ состояніе духа подлежащаго, 
то аЫ. часто соединяется съ соотвѣтствующими рагі. рег(. раззіѵі: 
іпізеггсогсііа саріиз изъ состраданія осію іп/іаттаіпз изъ ненависти 
зре ітриізиз въ надеждѣ йезрегаііопе (гасіиз въ отчаяніи 
іга іпсепзиз въ гнѣвѣ Итоге регіегггіиз въ страхѣ и т. д. 

Примѣчаніе 2. Причина можетъ быть выражена также посредствомъ 
предлога ргоріег (оЪ): изъ страха —Итоге или ргоріег ігтОгет (Итоге 
асШпсіиз3 Итоге регіегггіиз). 

Препятствующая причина въ отрицательныхъ предложеніяхъ вы¬ 
ражается посредствомъ творит, съ предлогомъ ргае. Ргае ІасгТтіз ^иі 
поп роззит (отъ слезъ). — Ргае іасиіогит тиііііисііпѳ зоіет поп ѵібеЫІіз 
(за множествомъ, за тучею). 

Примѣчаніе 3. Въ смыслѣ аЫ. саизае часто употребляются отглагольныя 
существ. 4 склон., напр. іиззи сопзйііз по приказанію (съ позволенія) 
консула, гпгиззи Саезагіз безъ приказанія (безъ позволенія) Цезаря; то- 
пііи, абтотіи шсо по моему совѣту. 

Слѣдуетъ замѣтить употребленіе аЫ. саизае: 

а) при ѵегЪа аЯГесішті (Іаеіагі, даийёге радоваться; іоіёге; 
таегёге горевать). 

Веігсіо (Іоіёге, соггесіібпе даийёге орогіеі о проступкѣ слѣдуетъ 
сожалѣть, а исправленію радоваться. 

Примѣчаніе 4. Говорятъ также ІаеЬог, ^Іогіог, боіео йе; Іаеіог, ^Іогіог» 
ехзиііо іп; боІео, таегео гет (сравн. § 124). 

в) при пШ, сопіінёгі аіідиа ге опираться на что, осно¬ 

вываться па чемъ. 
Ггеіпз = СОПІІ8118 аіідиа ге полагающійся на что. 

Нопезіаіе ипа ѵііа сопііпёіиг (піШиг) Ъеаіа счастливая жизнь 
основывается только на нравственности. — Сітоп ТЬазіоз, ори- 

Іепііа ігеіоз, зио асіѵепіи іге^іі. 

Еібо, сопПбо довѣряю, сПГПбо не довѣряю ставятся съ дат. Встрѣ¬ 
чается, однако, п Псіо, сопйбо ге. 

*) Атісиз рорйіі Вотапі — почетный титулъ, которымъ римляне награждали 
иноземныхъ дарен. 
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Творительный падеоюг (аЫ. іпзіпшіепіі) ставится при Гші&ог 148. 

исполняю, исправляю (должность), напр. 

о//?сіо іип^і исполнять свой долгъ 
типёге іип§і исправлять должность 
сопзиШи Гапді исправлять должность консула. 

Неібіае арий Ьасесіаетопіоз зегѵбгит типёге іип§;еЪапіиг 
гелоты несли у спартанцевъ службу рабовъ. 

Прюгёчаніѳ. Слѣдуетъ замѣтить: 

гегит роіігі завладѣть верховпото властію (въ осталышхъ сл}’- 
чаяхъ при роіігі, какъ и въ русскомъ языкѣ, ставится творит,). 

ѵіі аіщио атгсо (двойной творит.) имѣть въ комъ-нибудь 
друга (=1іаЪёге аіщиет атгсит; ср. § 128, пр. 2). 

АЫ.тепяіігаѳ ставится на вопросы: насколько? чѣмъ? при 149. 

сравнительной степени и при словахъ, заключающихъ въ 
себѣ понятіе сравненія (таіо, ргаезіо, бирёго; апіе, розі, іпГга 
ниже, 8ирга выше и пр.). 

тиКо таіог гораздо, многимъ больше; 

раиіо таіог немного больше; 

пііггіо таіог нисколько не больше; 

аіщиапіо теііог значительно лучше; 

піЬгІо тігшз тѣмъ не менѣе; 

д но —- ео = диапіо — іапіо чѣмъ — тѣмъ, насколько — 

настолько; ео та§із тѣмъ болѣе. 

Ѵідіпіг аппіз розі двадцатью годами позже, 20 лѣтъ спустя. 
Ѵідпгіі аппіз апіе двадцатью годами раньше (§ 161). 

НіЬетга йітійіо тіпог езі диат Вгііаппіа Гибернія (Ирлан¬ 

дія) вдвое меньше Британніи.— <$ио ріига 1гаЪетизу ео сиргтиз 
атріібга чѣмъ больше мы имѣемъ, тѣмъ большаго мы желаемъ. — 

Миііо ргаезіаі ѵігіиз сііѵШіз. 

АЫ. ргсШ обозначаетъ цѣну при глаголахъ: 150. 

покупать етёге, гейітёго 
продавать ѵешіёго (разе, ѵепео, ѵепіі, ѵепіге; см. § 94). 

стоить зійге, сопзіаге. 

Въ родит, при этихъ глаголахъ употребляются только выра¬ 
женія: іапіі, іапіійет, диапіг, ріигіз и тгпбгіз. 
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Должно замѣтить слѣдующія общія обозначенія цѣны: 

тадпо, ріигіз, ріигіто, 
рагѵо, тіпбгіз, шіпішо, 

тадпо дорого 
ріигіто \ 
г > весьма дорого рогша^по) г 
рагѵо дешево 
шіпішо весьма дешево 

* 

іапіі, диапіі, 
іапіігіет и регтадпо. 

ріигіз дороже 
тіпбгіз дешевле 
іапіі за столько, за такую цѣну 
циапіі за сколько, за какую цѣну 
іалініет за столько же, за такую же 

цѣпу. 

Ма°;по (Іеігішепіо ѵісіогіа сопзШіІ побѣда стоп та большихъ 
потерь. — МегсаІОгез поп ІапіЫегп ѵепйипі, диапіі етипі (рагѵо 
ргеііо гегіітипі, дгапсіі ресипіа ѵепгіипі) купцы продаютъ не 
за такую цѣну, за какую покупаютъ (дешево, за недорогую 
цѣну покупаютъ, дорого, за большія деньги продаютъ). — фиапіі 
ЬаЪііаі? Тгідіпіа тіІіЪиз (сколько онъ платитъ за квартиру? 
30000 сестерціевъ1).—Ѵепйіібгі ехрёсііі гет ѵепіге диат ріи¬ 
гіто*) для продавца выгодно продать вещь какъ моэюпо дороже. — 
Ѵідіпіі іаіепііз8) ипат огаіібпет (одну только рѣчь) Ізосг&іез 
ѵепдіёіі. 

161* Для обозначенія сопровожденія пли совмѣстнаго пребыванія (въ особен* 
ности о вещахъ, которыя кто-нибудь имѣетъ при себѣ или носитъ) ставится 
яЫиіітив іосіаііѵиз съ предлогомъ сит: 

сит Іеіо еззѳ носить оружіе, быть при оружіи; 
еззѳ сит ітрегіо имѣть главное начальство;' 
еззѳ сит раіііо быть въ плащѣ, зесіёге сит раіііо. 

Примѣчаніе. При обозначеніи воепныхъ передвиженій (только не 
при тіііёгѳ и сложныхъ съ нимъ) сопровождающія полководца войсна 
могутъ стоять въ творит, безъ предлога сит, если при названіи ихъ 
есть опре&Ъ&ете-прилагателъное. Саезаг (сит) отпіЬиз сорііз, (сит) іпдепіі 
ехегсііи, тадпа (сит) тапи ргоГесіиз езі Цезарь выступилъ со всѣми вой¬ 
сками, съ большимъ войскомъ, съ сильнымъ отрядомъ, но всегда сит ехѳг- 
сііи, сит биаЬиз ІедіопТЬиз ѳ сазігіз ргоГесіиз езі. 

162. АЫ. шойі обозначаетъ образъ или способъ дѣйствія и отвѣ¬ 
чаетъ на вопросы: кань? какимъ образомъ? 

ЛЫ.тоді ставится: 

а) съ предлогомъ сит, если при существительномъ нѣтъ 
опредѣленія-прилагательнаго. 

*) См. приложеніе IV, Ь. 
2) См. § 256, 4. 
®) Таіопіит — талантъ (около 1500 р.). 
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Ь) обыкновенію безъ предлога сит, если при существи¬ 
тельномъ есть опредѣленіе-прилагательное. 

сит ѵоіиріаіе аисііге слушать съ удовольствіемъ 
тадпа (сит) сШгдепЫа съ большимъ стараніемъ. 

Веаіе ѵіѵёге, ій езі сит ѵігійіе ѵіѵёге жить счастливо — это 
значитъ жить добродѣтельно. 

МіШез Котапі тахіта іогіііисііпе йітісаѵегипі; римскіе воины 
сражались съ величайшей храбростью, въ высшей степени 
храбро. 

Примѣчаніе 1. Никогда нѳ употребляются съ сит, даже въ томъ случаѣ, 
если нѣтъ опредѣленія: 

a) апіто, шепіе, сопзіііо; Іеде9 сопйісібпе. Аедио апіто (равно¬ 
душно) Гегге; еа тепіе, ео сопзііго съ тѣмъ намѣреніемъ, 
съ тою цѣлью; еа Іеде (соп&ісіше), иі... съ (подъ) тѣмъ 
условіемъ, чтобы... 

b) существительныя, которыя сами по себѣ уже обозначаютъ способъ 
или образъ дѣйствія, напр. Ьос тойо1), еа гаШпе такимъ обра¬ 
зомъ, тоге шаіогиіп по обычаю предковъ, сопзиеіийіпе позіга по 
нашему обыкновенію, но нашему обычаю. 

c) нѣкоторыя отдѣльныя выраженія: гиге, гпіигга (по праву, неспра¬ 
ведливо ; орііто іиге (съ полнымъ правомъ), теггіо (заслуженно, по 
заслугамъ); огйіпе (по порядку, надлежащимъ образомъ), отпіит 
сопзепзи (единогласно), згіепіго (въ полной тишинѣ, безъ всякаго 
шума, зііепііо гепг ргаеіегіге обойти молчаніемъ), сази (случайно), 
ѵгііо неправильно (сопзйіез ѵіііо сгеаіі зипі), йоіо, ѵи 

Примѣчаніе 2. Если обозначается не столько способъ или образъ, сколько 
обстоятельство, сопровождающее дѣйствіе (при, съ), или слѣд¬ 
ствіе {съ, къ, па), то обыкновенно ставится сит, даже въ томъ случаѣ, 
когда при существительномъ есть опредѣленіе-прилагательное (сравн. § 151). 
Біѵіііасиз тиіііз сит Іасгітіз (горько плача) Саезагет сотріехиз езі. 

Сит витта геі риЫісаѳ (деп.) заійіе, сит зитта геі риЫісае саІатіШо 
ѵепіі къ величайшему благу для государства, па бѣду государству (къ ве¬ 
личайшему несчастію для государства) онъ пришелъ. 

Примѣчаніе 3. Киііо педоіго ( = зіпѳ иііо пе^оііо) безъ всякаго за¬ 
трудненія, пиііо тео тегъіо, пиііа теа сиіра безъ всякой вины съ моей 
стороны, пиііо гтрейгтепіо безъ всякаго препятствія. 

>ѵ Примѣчаніе 4. Иногда для обозначенія способа или образа дѣйствія 
служитъ также предлогъ рег, напр. рег ѵіт (= ѵі) насильно, рег Ііііёгаз 
письменно, рег іосит въ шутку, рег зресіет для вида, подъ предлогомъ, 
рег ігашіет, рег іпзійіаз коварнымъ образомъ, коварно. 

*) АЫ. тойо никогда нс соединяется съ прилагательпыми, за исключеніемъ 
раг и бітііія. Нос, аііо, дщхЬт, рагі, зіщіД щдйо; по ЬозІіПІег, ЬовШсФіп шобиш, 
тігит іп тойит. 

10 В. Нгамаорог*. Лат. грамматика. 
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153. АМ. диаіііаііз. Творительный падежъ существительнаго, 
соединеннаго съ опредѣлительнымъ словомъ, можетъ означать 
свойство или качество предмета. 

АЫ.диаШаЫз употребляется: 

a) какъ опредѣленіе. 

При переводѣ на русскій языкъ въ этомъ случаѣ мы обыкновенно употре¬ 
бляемъ прилагательныя или существительныя съ предлогами. 

Ѵіг тадпа ргийепііа (нельзя сказать ѵіг ргийепііа) благора¬ 

зумный человѣкъ, ѵіг тадпо іпдепго (= іп§епібзи8) человѣкъ 
съ умомъ, даровитый; ехітіа Гогта риег красивый мальчикъ; 

Ьотіпез іпіттсо апгто враждебно настроенные люди; зііѵа іп- 

депіі тадпйийгпе огромный лѣсъ. 
Саезаг Ѵаіеггит Ргосіііит згтгта ѵігШіе айиіезсепіет ай 

Агіоѵізіит тізіЬ Цезарь отправилъ къ Аріовисту доблестнаго 
Валерія Процилла (см. § 116, пр. 3).—Егаі іпіег ЬаЫёпшп аЦие 
Ьобіет йіійсііі ігапбііи Йитеп гіріздие ргаегирііз (трудная для 
переправы и имѣвшая притомъ крутые берега), 

b) какъ сказуемое. 

При переводѣ на русскій языкъ въ этомъ случаѣ мы обыкновенно употре¬ 
бляемъ соотвѣтствующія прилагательныя или глаголы: имѣть, обладать, 
отличаться, выказывать, пользоваться и т. п. (сравн. § 137, пр. 1). 

Сгсёго тахгта {иіі еіодиепіш Цицеронъ былъ замѣчательно 
краснорѣчивъ.— АІсіЪіайез егаі еа 8а§асііаіе, иі йесірі поп 
ро88еі Алкивіадъ отличался такою проницательностію, что его 
невозможно было обмануть. — БпіІйез ша§по 8ипі арий баііоз 
Ьопбге друиды пользуются у галловъ большимъ почетомъ.— 

Езіо Ъопо апішо! не робѣй! 

Кромѣ аЫ. диаіііаііз, бываетъ еще депеігѵиз дгіаІіШЫз. Въдепеі% 

диаіііаігз (а не въ аЫ. диаіііаііз) ставятся только опредѣленія: 

1) состоящія изъ существительнаго, соединеннаго съ числи¬ 

тельнымъ или съ прилагательнымъ, означающимъ количество; 

2) обозначающія вѣсъ, цѣну, родъ или сословіе; родительный 
существительнаго въ этомъ случаѣ долженъ имѣть при себѣ 
опредѣлительное слово — прилагательное, мѣстоименіе 
или числительное. 
Оепеі. диаШаііз тоже употребляется какъ опредѣленіе п 

какъ сказуемое. 
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Риег Десет аппбгит мальчиіп> десяти лѣтъ, десятилѣтній маль¬ 
чикъ. Веііит ігідіпіа аппбгит М4 война продолжалась 30 лѣтъ 
(собст. война была тридцатилѣтняя). Розза дшпДёсіт реДит ровъ въ 
15 Футовъ. Уіа ігіДиі (= ігіит Діёгит) трехдневный путь. Ріиті- 

піз аІііШДо егаі сігсііег Ігіит реДит рѣка была глубиной около 
3 Футовъ (собств. глубина рѣки была около 3 футовъ).— Сіаззгз Хегхгз 
тіііе еі йисепіагит паѵгит Іопдйгиш {иіі флотъ Ксеркса со¬ 
стоялъ изъ 1200 военныхъ кораблей. — 8аха тадпі ропДёгіз 
тяжеловѣсные камни, гез пиіііиз ргеііі ничего нестбящая вещь, 

гез та§пі тотепіі дѣло, обстоятельство весьма важное, ргае- 
Діит та§пае ресипіае дорого стоящее имѣніе, Ьотшез огДтіз 
зепаіогіі лица сенаторскаго сословія, гез еіизтбДі обстоятельство 
такого рода, Ьиіиз ^епёгіз ДіШсиІіаіез затрудненія такого рода. 

Примѣчаніе. Кромѣ этихъ случаевъ §епеі. диаіііаііз употребляется сравни¬ 
тельно рѣдко и притомъ обыкновенно въ единственномъ числѣ съ прилага¬ 
тельными тадпиЗу іапіиз, зиттиз, тахітиз. Ѵіг та^пі сопзіИі, Ьото 
шахіті іп&епіі, сіѵііаіез зиттае аисіогііаііз. 

Обозначенія мѣста, пространства и времени. 

I. Обозначенія мѣста. 

Въ обозначеніяхъ мѣста 154» 

па вопросъ: гдѣ? ставится іп съ тво- іп сазігіз еззе 
рит. іп бісіііа тапёге 

па вопросъ: нуда? „ іп сът- іп саз 1га гесііге 
нит. іп Еигбрат ргойсізсі 

на вопросъ: откуда? „ ех (е) а ех сазігіз е^гёйі 
твор. ех Азіа ѵепіге. 

Первоначально въ обозначеніяхъ мѣста на вопросъ: гдѣ? 
ставился Іосаііѵиз (см. § 39, пр.), на вопросъ: куда?— ассиз., 
на вопросъ: откуда? — аЫ. 

Первоначальное значеніе падежей въ обозначеніяхъ мѣста со- 155. 

хранилось: 

а) въ конструкціи именъ городовъ, которыя ставятся: 
на вопросъ: гдѣ ? въ родит., если онъ окан¬ 

чивается на аѳ или 1, всѣ 
прочія въ творит. 

в „ куда? въ винит. 
• в откуда? въ творит. 

безъ 
предлога 

ю* 
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Кошае въ Римѣ СогіпіМ въ Коринѳѣ 
Котат въ Римъ СогшШдоп въ Коринѳъ 
Котеі изъ Рима СогіпОіо изъ Коринѳа 

АЙібпів • 
( въ Аѳинахъ СагЙіа§іпе | 

въ Карѳагенѣ 
( изъ Аѳинъ изъ Карѳагена 

АЙіёпая въ Аѳины СагЙіа§іпе»г въ Карѳагенъ* 

Точно такъ лее названія небольшихъ острововъ, напр. 

о
 

1
 

>• Сургдоп» Сурго на Кипрѣ, въ Кипръ, изъ Кипра 
БеМ, Ьешпі, Шіосіі на Делосѣ, на Лемносѣ, на Родосѣ. 

КВ. ТоШ Вот а во всемъ Римѣ. См. § 156, а. 

Кажущаяся неправильность конструкціи на вопросъ: гдѣ? объясняется 
утратой мѣстнаго падежа (Іосаііѵиз), окончаніе котораго і осталось въ Со- 
гіпіЫ (вм. СогіпіЬо-і), За^ипіі (подобнымъ же образомъ Кошае вм. Котаі), 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ также въ 3 склоненіи: ТіЬйгі, СагіЬа^іпі на ряду 
съ болѣе употребительнымъ аЫ. (сравн. также сіоті, гигі, Ьиті, ѵезрёгі). 

Примѣчаніе 1. Если при названіяхъ городовъ стоятъ въ качествѣ прило¬ 
женія существ/нарицательныя: игЪз, орргйит, типгсгріит, сѳіопіа* 
то послѣднія (на вопросы: гдѣ? куда? откуда?) ставятся: 
безъ опредѣленія впереди 1 

г. * > именъ городовъ и притомъ съ предлогомъ. 
съ опредѣленіемъ послѣ ) г г * 
іп игЬе Сігіа іп игЬеш Сігіат ех игЬе Сігіа 
Сігіав іп игЬе АГгісаѳ Сігіат іп игЬет АГгісае Сігіа ех игЬе АМсаѳ. 

Примѣчаніе 2. Ай и аЬ при именахъ городовъ означаютъ окрестности 
города, близлежащія мѣста. 

Саезаг сазіга розиіі а(і Сег^оѵіаш (при Герговіи, подъ Герговіей, въ 
окрестностяхъ Герговіи), ай Оег^оѵіаш (къ Герговіи) регѵёпіі, а Оегдоѵіа 
(изъ-подъ Г.) йізсеззіі. Ри&па ай Саппаз Гасіа битва при Каннахъ. 

Ь) въ конструкціи существительныхъ доншз, гпз и 1тти$ і 

Дотг дома гигг въ деревнѣ Ьитг па землѣ 
доттшь (дотоз) домой гиз въ деревню и на землю. 
дото изъ дому гиге изъ деревни — 

йотг ЪеІЩие, йотг тіШгаедце на войнѣ и во время мира, дома и на 
полѣ битвы. 

(Также Ьеііі йотіциѳ, еі йоті еі тіііііаѳ, пес йоті пес тіііііае и т. п., но 
отдѣльно: іп Ъеііо, іп расе). 

Примѣчаніе 3. Если прпйотиз есть опредѣленіе, то ставятся предлогъ. 
Но когда опредѣленіемъ служить притяжательное мѣстоименіе, прилагат» 
аііёпиз (чужой) или родительный имени владѣльца, то предлога не 
бываетъ. 

Боті теае, іиае, аііёпае въ моемъ, въ твоемъ, въ чуШомъ домѣ-; йоті 
Саезйгіз въ домѣ Цезаря; йотит ѵезігат въ вашъ домъ; йото Аііісі изъ 
дома Аттика и т.д. Но: іп Ша йото въ томъ домѣ, е поѵа йото геті- 
вгйге іп ѵеіёгет переѣхать изъ новаго дома въ старый. 



— 149 — § 156, 157. 

ЛЫЛосі. Въ творительномъ безъ предлога на вопросъ: гдгь? 156* 

ставятся: 

a) обозначенія мѣста въ соединеніи съ Шиз, а также 
Іосиз (= мѣсто, мѣстность; мѣсто въ книгѣ; положе¬ 

ніе, состояніе). 

Тоіо оррійо во всемъ городѣ, іоіа Ііаііа во всей Италіи, іоШ 
Дотй во всемъ Римѣ; Ьос Іосо въ этомъ мѣстѣ, Іосо ійопео 
въ удобномъ мѣстѣ; ео Іосо зипі гез позігае наши дѣла въ такомъ 
положеніи; теіібге, йеіегібге Іосо еззе быть въ лучшемъ, въ худ¬ 

шемъ положеніи; (іп) Іосо, зио Іосо своевременно, въ надле¬ 

жащее время. 

Примѣчаніе. Однако въ этихъ случаяхъ можно ставить и предлогъ іп 
(особенно при словѣ Іосиз, когда оно употребляется въ собственномъ 
значеніи): іоіа іп игЬе, Ьос іп Іосо, тиіііз іп Іосіз. 

КВ. Тегга шагідие (еі іегга еі шагі) насушѣ и на морѣ 
(но отдѣльно: іп іегга, іп шагі). 

(Іп) зесипйо ІіЬго во второй книгѣ ( = во всей второй 
книгѣ); но іп зесппйо ІіЬго въ одномъ какомъ-нибудь 
мѣстѣ второй книги. 

b) названія пути или дороги при глаголахъ, означающихъ 
движеніе (аЫ. Ігпеае). 

АрріЕ ѵіЕ ргойсізсі отправиться, выѣхать по Аппіевой дорогѣ 
(но саейез йі іп Арріа ѵіа). 

•еб^ет іііпёге геѵегіі возвра- шагі уеЬі (по морю, водой), іегга 
щаться по тому же пути ргойсізсі (сухимъ путемъ) 

тесіа ѵіа по прямой дорогѣ еЕ, ^^Е по той дорогѣ, по которой. 

I. При нѣкоторыхъ глаголахъ (особенно при ѵегЬа ропепсіі): 157, 
рвпо, Ідсо, соШсо кладу, помѣщаю 
зіаіио, сопзШио ставлю 
сіе/'ідо вонзаю 
}гаЪео и питёго причисляю 

по-латыни обозначенія мѣста ставятся 
по вопросу: гдѵь? по-русски по вопро¬ 
самъ: пуда? или гдгь? 

Ргаезісіішп соііосаге іп игЬѳ (Котае, іЬі). — Мііііез отпет врет заіиііз 
іп ѵігійіе ропёЬапі. —■* Ыитегаге, ЬаЬёге іп беіз = (іп) беогат питбго ЬаЬёгѳ. 

II. При глаголахъ: 

сопѵепіо собираюсь 
содо, сопігако собираю, стягиваю 
аЪйо скрываю, те аЪбо скрываюсь 
пипііо извѣщаю, сообщаю, объявляю 

по-латыни обозначенія мѣста ста¬ 
вятся по вопросу: пуда? по-русски 
по вопросамъ: гдгь? или пуда? 

Вотат, іп игЪет, іп ипит Іосит сопѵепіге собраться въ Римѣ, въ городѣ, 
въ одномъ мѣстѣ. — Нозіез іп зііѵаз вѳвѳ аЪбібёгипі. Котат, іпсазіга, Ьис (ео, 
<іио) пипііаіит езі въ Римѣ, въ лагерѣ, здѣсь (тамъ, гдѣ) было получено извѣстіе. 
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Ш. Слѣдуетъ замѣтить: 

аЬ аіщио зійге 
репбёге ех агЬбге 
визрепбёгѳ ех агЬбгѳ 
іпіііиш Гасёге, іпсірёге, огбігі а 
аЬ (ѳх) отпіЪиз рагіІЬиз = ипбщие 

быть па чьей-либо сторонѣ» 
висѣть на деревѣ 
повѣсить па дерево 
начинать съ 
со всѣхъ сторонъ. 

II. Обозначенія пространства. 

158. Винительный протяженія (въ пространствѣ) ставитсяг 

a) на вопросы: какъ высоко? какъ глубоко? какъ широко? 
какъ длинно? какъ далеко? 

Этотъ винительный особенно часто ставится въ соединеніи 
съ прилагательными аііиз (высокій, глубокій), Іаігіз 
(широкій), Іопдиз (длинный), которыя согласуются 
съ именемъ измѣряемаго предмета въ родѣ, числѣ 
и падежѣ, между тѣмъ какъ въ русскомъ языкѣ мы 
въ этомъ случаѣ обыкновенно употребляемъ творит.: 

вышиною, глубиною, шириною, длиною. 

Неіѵеіібгшп йпез іп Іоп^ііийтеш тіііа рабвииш сіисепіа ^иа- 

Йга§іп1а раіёЪапі; страна гельветовъ простиралась въ длину на 
240000 шаговъ (или на 240 миль)1). 

Оегтапі ігісіиі ѵіат рго^геззі еипі; германцы ушли впередъ 
на три дня пути. 

Роззат диіпдёсіт редез Іаіат тіігіез йихёгипі (или іп Іаіі- 

ішііпет ^шп(1ёсіт ресішп, по § 153), воины провели ровъ въ пят¬ 
надцать футовъ шириной. 

Примѣчаніе 1. Въ непосредственномъ соединеніи съ существительнымъ, 
ставится &еп. диаІіШіз (см. § 153) напр. Гозза диіпбёсіт ресіипі (но Гозза 
^иіпбёсіт ребез Ша). 

Русскимъ выраженіямъ величиною, толщиною соотвѣтствуютъ въ латин¬ 
скомъ языкѣ тадпііисііпе, сгаззііийгпе съ родит., напр. шигиз зех ребит 
сгаззііибіпѳ стѣна толщиною въ 6 футовъ. 

b) винительный протяженія ставится на вопросъ: въ какомъ, 
на какомъ разстояніи? (въ особенности при аЪеззе и 
йізійге); однако въ этомъ случаѣ возможенъ и твори¬ 
тельный. 

8асег топз ігапз Лпіёпет езі ігга тіііа аЪ игЪе раззиит 
Священная гора находится по ту сторону рѣки Аніо въ 3000 

!) Шагъ, какъ путевая мѣра (раззиз) = двумъ обыкновеннымъ шагамъ (дгабив); 

1000 раззиз составляли римскую милю ( = 1 в. 193 саж.). 



—— § 158, 159. 

шагахъ отъ города (Рима). — Агіоѵізіиз тіІіЬиз раззишп вех а 
Саезагіз сазігіз сопзёёіі (расположился). — ЬаЪіёпиз аЬ ЪіЬегпіз 
(отъ зимнихъ квартиръ) Сісегбпіз" аЪёгаі шіііа раззишп зеха&іпіа. 

Примѣчаніе 2. Если мѣсто, отъ котораго считаютъ разстояніе, не обозна¬ 
чено, то ставится а съ творит. Агіоѵізіиз а биоЬиз шіПЬиз раззишп сопзёсііі. 

III. Обозначенія времени. 

АМ.Іешрбгіз. Въ творительномъ безъ іп ставятся на вопросъ: 159. 

когда? 
a) всѣ собственныя обозначенія времени (іетриз, 

аппиз, ѵег, аезіаз, Ъіетз, сііез, Ьога1), ѵі§і1іа2) и т. д.); 

b) другія существительныя, когда при нихъ стоитъ 
опредѣленіе; если же его нѣтъ, то необходимъ пред¬ 

логъ іп съ творительнымъ. 
Аппо аЬ игЪе сопйііа сіисепіезіто зехіо бесіто въ 216-мъ 

году отъ основанія города Рима. Аппо сіесіто въ десятомъ году, 

на десятомъ году. Ѵеге весною. Ніёте зимою. Еасіет посіе 
въ ту же (самую) ночь. 

Вусигді іетроггЪиз НотЕгиз /иіззе ШсНиг говорятъ, что Го¬ 

меръ жилъ во времена Ликурга. 

Веііо Рипісо зесишіо во вторую Пуническую войну. Веііо 
Регзагшп во время войны съ персами. Ргіша риегіііа въ ран¬ 

немъ дѣтствѣ. Зипшіа зепесіиіе въ глубокой старости. 

Но: іп Ъеііо, іп риегіііа, іп зепесійіе. 
Рггто Рипісо Ъеііо Ведйіиз а Роепіз саріиз езі Регулъ былъ 

взятъ въ плѣнъ карѳагенянами въ первую Пуническую войну. 

Слѣдуетъ замѣтить: 

ргіша Іисе на разсвѣтѣ посіѳ (посіи) ночью; ѵезрёге (ѵезрёгі) 
іпіегсііи днемъ вечеромъ 
Ьога попа въ девять часовъ, въ де- Ьіз іп сііе, іп аппо два раза въ день, 
вятомъ часу въ годъ 

іпіііо, ргіпсіріо сначала сошііііз, Іисііз во время выборовъ, во 
(зио) іешрбге, іешрбге вб-время, свое- время игръ 
временно айѵепіи (Саезагіз) съ прибытіемъ, по 

ІетроПЫя, аеіаів РуггЫ въ вѣкъ прибытіи (Цезаря) 
Пирра, при Пиррѣ (не іешрбге,) (іізсеззи съ удаленіемъ, по удаленіи. 

*) Римляне дѣлили день на 12 равныхъ часовъ, считая ихъ отъ восхода солнца 
до заката. Часы поэтому были, смотря по времени года, то длиннѣе, то короче. 

Шестой часъ дня всегда соотвѣтствовалъ нашему полудню. Такимъ образомъ, 

напр., 9-и часъ соотвѣтств. нашему 3-му часу пополудни. 
а) Римляне дѣлили ночь на четыре стражи (ѵідіііае) по три часа въ каждой. 
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Примѣчаніе 1. Въ нѣкоторыхъ выраженіяхъ предлогъ Iп служить болѣе 
для обозначенія положенія или обстоятельствъ, чѣмъ для указанія на 
время: 

іп ео іетрбгѳ въ такомъ критическомъ положеніи, бъ вту критическую 
минуту, 

іп ірзо (іізсгішіпѳ въ рѣшительный моментъ, 
іп вшита вепесШіѳ несмотря на глубокую старость и т. п. 
Примѣчаніе 2. АЫ. іетроггз безъ іп ставится также на вопросъ: во 

сколько времени? въ теченіе какого времени совершилось дѣйствіе? 
Адатетпо ѵіх йесет аппіз ипат игЬет сергі Агамемнонъ въ десять лѣтъ 
едва взялъ одинъ городъ. (Но іпіга Ігісезітит ашшт до истеченія 
30-го года). 

160. Винительный употребляется для обозааченія мѣры времени: 

a) на вопросъ: какъ долго? сколько времени? (продолжается, 

продолжалось или будетъ продолжаться дѣйствіе). Въ рус¬ 
скомъ языкѣ въ этомъ случаѣ тоже ставится винительный падежъ. 

Для усиленія къ такому винительному по-латыни присоеди¬ 

няется иногда рег. 
РегЫез (рег) диайгадіпіа аппоз ргае^иіі АІМпіз Периклъ 

40 лѣтъ (въ продолженіе цѣлыхъ 40 лѣтъ) управлялъ Аѳинами. 

b) на вопросъ: сколько лѣтъ отъ роду ? какихъ лѣтъ ? въ со¬ 

единеніи съ причастіемъ паіиз» 
ІІапгАЪаІ диіпдие еі ѵідіпіі аппоз паіиз ітрегйіог расіиз еві 

Ганнибалъ 25 лѣтъ отъ роду былъ назначенъ главнокоман¬ 

дующимъ. 

Примѣчаніе 1. Если опредѣленіе времени присоединяется къ существи¬ 
тельному непосредственно, то ставится деп• диаШаігз: оЪзійіо йесет ашю- 
гит десятилѣтняя осада, Ьеііиш ігі^іпіа аппбгшп, риег йесет аппОгит 
(см. § 153). 

Примѣчаніе 2. Слѣдуетъ замѣтить: 
іп йесет аппоз на десять дѣтъ, іп регреіиит навсегда, 
ех (аЪ) Шо іетрбгѳ съ того времени, съ тѣхъ поръ, 
(издие) ай вшптат зепесШіет (непрерывно) до самой глубокой старости. 

161. На вопросы: за сколько времени передъ тѣмъ? или сколько 
времени спустя? употребляются апѣе и розѣ съ аЫ. тепзигае 
(см. § 149); апіе и розі ставятся или между опредѣленіемъ и 
существительнымъ, или послѣ нихъ. 

Числительное можетъ быть какъ количественное, такъ 
и порядковое. 

йесет аппіз апіе 
йѳсіто аппо апіе 
йесет апіе аппіз 
йесіто апіе аппо 

десятью годами раньше, за десять дѣтъ передъ тѣмъ 
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Лесеш аппіз розі 
<іесІто ашю розі 
ііесегп розі аппіз 
бесіто розі аппо 

десятью годами позже, десять лѣтъ спустя. 

Рѣже встрѣчаются такія соединенія, какъ розі ^иіп^иеппіит, аіщиоі розі 
тепзез. 

Ткетізідсіез реей Шет, диод, ѵідіпЫ аппіз апіе {есёгаі Согіо- 
Ыпиз Ѳемистоклъ сдѣлалъ то же, что 20 годами раньте сдѣлалъ 
Коріоланъ. — Киша Ротріііиз аппіз апіе регтиіііз 1иі4 (жилъ) 
<іиат Руіііа&бгаз. 

Слѣдуетъ замѣтить: 

тиііо апіе задолго передъ тѣмъ 
раиіо апіе незадолго передъ тѣмъ 
аіідиапіо апіе значительно раньше 

тиііо розі гораздо позже 
раиіо розі вскорѣ послѣ того 
аіщиапіо розі значительно позже, 

Примѣчаніе 1. Событіе, отъ котораго ведется счетъ, выражается 
ели винит.падежомъ или предложеніемъ съ ^иат: 

500 лѣтъ спустя послѣ основанія города: 
циіп^епііз аппіз 1 ( игЬет сопбііат 
аппо ^иіп^епіез1то / р \ циат игЬз сопбііа егаі 

За три іода до смерти Сципіона: 
ігіЬиз аппіз 1 | тогіет ЗсіріОпіз 
іегііо аппо апіе 

диат 8сіріо тогіииз езі. 

Примѣчаніе 2. На вопросъ: за сколько времени до настоящаго времени9 
сколько времени тому назадъ? ставится аЬНіпс съ винит. или творитель¬ 
ный: аЫгіпс ігіеппіит тогіииз езі = (кос) іпеппіо онъ умеръ три года тому 
назадъ. 

На вопросъ: чрезъ сколько времени (считая отъ настоящ. времени)? 
ставится розі съ винит. иди творительный: розі ігіеппіит, розі аппит 
іегііит ѵепіеі = Ьос ігіеппіо онъ явится черезъ три года. 

Оѳпѳѣіѵиз1)* 

I. Родительный при существительныхъ. 

Существительное, зависящее отъ другого существа- 162. 

тельнаго, ставится по-латыни обыкновенно въ роди¬ 
тельномъ падежгъ; въ русскомъ языкѣ въ этомъ случаѣ, 
кромѣ родительнаго, нерѣдко употребляются и другіе падежи 
или безъ предлога, или съ предлогомъ, напр.: зіисііит Шіегагит 
занятіе науками, йезііегіиш раігіае тоска по родинѣ, Ьеііит 
Ыеіѵеіібгит война съ гельветами. 

О дет, диаіііаііз см. § 153. 



— 154 — § 162, 163. 
Примѣчаніе. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ и по-латыни допускается предлогъ 

для выраженія зависимости одного существительнаго отъ другого, а именно: 

1) когда выраженіе съ предлогомъ можно поставить между управляю¬ 
щимъ именемъ и опредѣленіемъ. СісегШііз іп раіггат тегііа, Саезагіз 
іп Нгзрапіа ѵісіогіае, Аіехапсігі ай Іззит ѵісіогіа; см. также § 164, пр. 

2) при отглагольныхъ существительныхъ. Тгапзііиз іп Вгііаппіат* 
беГесііо а Котапіз, гебИиз іп игЬеш, асіѵепіиз Коташ (прибытіе въ Римъ, 
появленіе въ Римѣ). 

3) при обозначеніяхъ происхожденія, матеріала, заглавія. Ношо- 
<1е рІеЪе (плебей, простолюдинъ); зі&па ех аегѳ (мѣдныя статуи), ПЬег сіе 
оШсііз (сочиненіе объ обязанностяхъ). 

Въ другихъ случаяхъ вмѣсто выраженій съ предлогами употребляютъ: 

a) опредѣленіе-прилагательное: ргоеіішп Саппепзе (при Каннахъ); 
ѵісіогіа Заіашіпіа побѣда при Саламинѣ; Мііііасіез АіЬепіепзіз Мильтіадъ 
родомъ изъ Аѳинъ; Ьеііат Регзісит, рігаіісит, Іи^игіЫпит война съ пер¬ 
сами, съ морскими разбойниками, съ ІОгуртой и т. п. 

b) конструкцію съ причастіемъ: рп&па асі Саппаз (асіа, сіасіез асі 
Іззиш ассеріа, пораженіе при Иссѣ, ѵісіогіа асі Тісіпиш рагіа побѣда при 
Тичино и т. п. 

c) опредѣлительное предложеніе съ диі: ропз, диі езі асі Оепаѵат 
мостъ у Жепевы, Гозза, ^иае апіе игЬет егаі ровъ передъ городомъ, Ъеііит, 
диосі сит Регзіз ^езіит езі и т. д, 

163. Оепеіітия ро88Ѳ88Іѵи8 означаетъ предметъ, которому что-нибудь 
принадлежитъ, напр. Ьогіиз раігіз садъ отца; садъ, принадле¬ 
жащій отцу; отцовскій садъ. 

Этимъ родительнымъ можетъ обозначаться также предметъ, отъ котораго 
другой предметъ происходитъ, напр. ерізійіа Ггаігіз письмо брата (=п. 
отъ брата); саіашііаіез Ьеііі бѣдствія войны (=б., происходящія отъ войны). 

Зіаіиа РЫсНае (статуя Фидія) можетъ значить: статуя, принадлежащая 
Фидію (какъ собственность); статуя, изображающая Фидія; статуя, 
сдѣланная Фидіемъ. 

1. Оепеі. роззеззіѵиз употребляется: 

a) какъ опредѣленіе. 

b) какъ сказуемое, въ особенности при Ѳ88в и Ябгі = при¬ 

надлежать, быть собственностію; дѣлаться соб¬ 

ственностію. 

йопш8 раігіз (= йотиб ра- домъ отца 
іегпа) 

йотиз езі раігіз домъ принадлежитъ отгьу 
йотіі8 рі (Гасіа езі) раігіз домъ дѣлается (сдѣлался) соб¬ 

ственностью отца. 
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Е§4 (Гиіі, егі* и т. д.) съ родительнымъ также зпачитъ: есть 
свойство9 долгъ, обязанность, дгьло, признакъ; свой¬ 

ственно, прилично и т. п. 

I долгъ судьи, 
езі ііі(1ісІ8 обязанность судьи, 

I свойственно судьѣ; 

(служитъ признакомъ легкомыслія, 

показываетъ легкомысліе, 
свойственно легкомысленнымъ. 

Сигизѵгз Іготіпіз езі еггаге, пгіПгиз пізі іпзіріепііз іп еггОге 
регзеѵегйге всякому человѣку свойственно ошибаться, но только 
глупому — упорствовать въ своемъ заблужденіи (но Еггаге Ъи- 

тапшп ееі ошибаться свойственно человѣку). — Кев егаі пшШ 
ІаЬбгіз дѣло требовало усиленнаго труда. 

Примѣчаніе 1. Можно говорить зіиііі езі и зіиіігет езі (также зіиІШіав 
езі и зіиіііііа езі) свойственно глупому; но отъ прилагательныхъ одного 
окончанія въ этомъ случаѣ ставится только депеі.: заріепіів езі (также 
заріепііае езі и заріепііа езі) мудрецу свойственно. 

Примѣчаніе 2. При деп. роззеззіѵиз удареніе лежитъ на имени лица вла¬ 
дѣющаго (на вопросъ: чей?), при йаі. роззеззіѵиз (см. § 137) — на имени 
предмета, которымъ владѣютъ (на вопросъ: что у кого естъ?):щіііз 
сіоіішз езі домъ принадлежитъ отцу (а не кому-н. другому), раігі (іопшз 
езі у отца есть домъ (а не'что.-н. другое). 

Оепеііѵиз зиЬіесіІуиз и оЪіесііѵиз ставится при существитель- 164*. 

пыхъ, выражающихъ дѣйствіе: 

а) депеі. зиЫесі. означаетъ предметъ, отъ котораго исхо¬ 
дитъ дѣйствіе. Атог Беі любовь Бога (= Веизх) атаі). 

Ь) депеі. оЫесі. — предметъ, на который переходитъ дѣй¬ 
ствіе, выражаемое управляющимъ именемъ. Атог Беі 
любовь къ Богу (= Лейт2) ататиз); віийіит ІШе- 

гагит занятіе науками (= ІШёгіз біисіётиз). 

Ѵеіёгез Неіѵейбгит (§еп. зиЬіесі.) іпіигіае рорйіі Еотаиі 
(§еп. оЬіесі.) старыя обиды, нанесенныя римскому народу гель¬ 
ветами. 

Слѣдуетъ замѣтить, что деп. оЫесі. часто переводится на русскій языкъ 
не родительнымъ, а другими падежами безъ предлоговъ или съ предлогами. 

*) І>еі/8 — подлежащее, зиЬіесіит (нто любитъ? — Богъ). 
2) ІУетп — дополненіе, оЫесіиш (кою мы любимъ? ною любятъ? — БогйѴ 
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Тітог Ьозііит страхъ передъ непріяте¬ 

лями 
ргаетіиш ІаЪогіз награда за трудъ 
зрез ѵісіогіаѳ (ѵіпсепсіі) надежда на 

побѣду 

дгаііа ЬепеПсіі признательность за 
благодѣяніе 

(Зезісіегіит раігіае тоска по родинѣ 
шешогіа сіабіз воспоминаніе о пора¬ 
женіи. 

См. также § 162. 
Примѣчаніе 1. Вмѣсто деп. оЫесігѵг и въ латинскомъ языкѣ, въ интере¬ 

сахъ ясности, ставятся иногда предлоги, особенно при названіяхъ лицъ, 
если они зависятъ отъ существительныхъ, выражающихъ расположеніе 
или нерасположеніе къ кому-нибудь; атог іп атісоз, теиз егда іѳ 
атог; Іииз іп отпез осііит (сравн. §§ 99, 100; 162, пр.). 

Примѣчаніе 2. Въ смыслѣ приложенія употребляется деп. аррозШтив1). 
Слово, стоящее въ деп. арроз., означаетъ видовое понятіе, а упра¬ 

вляющее существ.—р о д о в о е понятіе. Ѵох ѵоІирШіз слово „удовольствіе*, 
потеп сагепбі слово „не имѣть"; ргаешіа ресипіае денежныя награды; 
аихіііа ресіііаіиз едиііаіизцие вспомогательныя войска, состоящія изъ пѣхоты 
и конницы, и т. д. 

Этотъ родительный называется также деп. ехріісаігѵиз или срехедеЬісиз. 

165. Оепеі. роззезз., зиЫесі. и оЬгесі. отъ личныхъ мгьстогшеній 
выражается слѣдующимъ образомъ: 

а) родительные падежи теі, іиі, зиі, позігі, ѵезігі употре¬ 

бляются только въ значеніи депеііѵі оЫесііѵь Вмѣсто 
депеііѵі роззеззгѵг и зиЪіесііѵі всегда употребляются 

мѣстоименія притяжательныя. Этими мѣсто¬ 

именіями часто замѣняется и ^епеііѵиз оЪіесііѵиз. 

атог іиі любовь пъ тебгъ атог іииз твоя любовь 
теіиз ѵезігі страхъ передъ теіиз ѵезіег вашъ страхъ 

вами 
(іезісіегіит іиит твоя тоска, тоска по тебѣ. 

Миііае ергзійіае іиае многія изъ твоихъ писемъ. 

ІіЬег теиз моя книга 

Ыс ІіЬег теиз езі, іииз езі, эта книга принадлежитъ 
егиз езі. мнщ тебщ ему; это моя, 

твоя, его книга. 

Ргаіег (іісіі Ъипс ИЪгшп винт еззѳ братъ говоритъ, что эта книга принад¬ 
лежитъ ему (сіиз указывало бы на какое-н. другое лицо, а не на брата). 
См. § 179. 

<2-иае апіеа раігіз {иегипі, пипс теа зипі (/гипі), что прежде 
принадлежало отцу, теперь принадлежитъ мнѣ (дѣлается моею 

собственностью). 

[) Сравн. Русскіе историки даютъ Годунову имя конюшаго. Кар. 
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КВ. Мшт (средній родъ) е8ѣ съ неопредѣленнымъ = мнѣ 
свойственно, мой долгъ, моя обязанность, мое дѣло;, 
точно такъ же іиит езі, позігит езі, ѵезігиш езі; зиит еззе риіаі 
онъ считаетъ своею обязанностію (см. §§ 163, 179). 
Козігіті езі; рагеге 1е§іЬиз нашъ долгъ повиноваться зако¬ 

намъ.— 8шіт еззе риіаі рагеге 1е§ІЪиз. 

б) позігит п ѵезігит есть ееп. рагіШѵив: изъ пасъ, между 
нами; изъ васъ9 между вами. Безісіегіит ѵезігі 
тоска по васъ, но пето ѵезігиш никто изъ васъ 
(см. § 167). 

Примѣчаніе 1. Всегда говорятъ отпгигп позігит, отпгит ѵезігиш (пот* 
поз (ѵоз) ошпез). Раігіа езі соттйпіз рагепз отпіит позігит отечество — 
общая мать всѣхъ насъ. 

Примѣчаніе 2. Родительные падежи шеі, іиі и т. д. суть собственно формы 
пеиігіиз згпдиі. въ значеніи „моего, твоего и т. д. существа". Этимъ 
объясняются такія выраженія, какъ шеііог рагз позігі апітиз езі душа — 
лучшая часть нашего существа; точно такъ же зіисНиш ѵезігі ѵМепсІІ же¬ 
ланіе видѣть васъ (см. § 194, пр. 1). 

Съ родительнымъ (&еп. биЬіесі) сочиняются употребленные 16(к 
въ значеніи предлоговъ творительные падежи: саиза и^гаііа 
для, ради. Они ставятся послѣ родит, падежа. Ашісбгит саиза 
для (ради) друзей. 

Вмѣсто личнаго мѣстоименія ставится притяжательное и 
притомъ въ Формахъ: те а, іий, зий,, позіш, ѵезігѣ саиза для 
(ради) меня, для тебя, для себя и т. д. Меа ірзіиз саиза ради 
меня самого, позіха ірзогит (ірзйгит) саиза ради насъ самихъ. 

Шиз саиза для него, ебгит, еагит саиза. 

Миііа, диае позіга саиза пипдиат (асегшиз, (асХтиз атгсОгит 
саиза для друзей мы дѣлаемъ много такого, чего никогда не 
дѣлали бы для себя. — Везііае Ьотіпит §гаііа §епегаіае зипі 
(созданы).— Раіег Ьос зиа саиза іасіі (для себя).— Раіег Ьос 
еіиз саиза Гасіі; (для него). 

Всегда говорятъ шеі, Іиі, виг, позігі, ѵезігі ѵИепйі саиза (см. § 165, 
пр. 2). 

Примѣчаніе. Іпзіаг съ родительнымъ означаетъ: на подобіе. Едшізіпзіаг 
топііз. 

Оепеііѵиз рагШГѵня или іоііпя (родительный раздгъли- 167* 

тельный) означаетъ цѣлое, отъ котораго берется или отдѣ¬ 

ляется какая-нибудь часть. Въ русскомъ языкѣ въ этомъ слу¬ 

чаѣ употребляются обыкновенно предлоги изъ, между съ со¬ 
отвѣтствующими падежами. 
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От. рагШіѵиз употребляется: 

a) при превосходной и сравнительной степени. 
b) при числительныхъ порядковыхъ. 
c) при мгьстоименіяхъ. 

Орйтиз отпіит лучшій изъ всѣхъ. Ргітиз (ргіпсерз) отпіит 
первый изъ всѣхъ.— Оаіібгит отпіит іогііззіті егапі Веі^ае 
изъ всѣхъ галловъ самые храбрые были бельгійцы. — Тоігиз 
ОаШае Неіѵеііі роіепііззіті егапі (ріигітит роіёгапі) гельветы 
были самый могущественный народъ во всей Галліи. — Маіог 
&аігшп старшій изъ (двухъ) братьевъ. 

Тагдшпшз зерйтиз гедиш Котапбгит Уоізсоз ѵісіі Тарквиній, 

седьмой римскій царь (изъ римскихъ царей), побѣдилъ вольсковъ. 

(^иіз ѵезігит? кто изъ васъ? пето позігит никто изъ насъ. 

<^иіз ебгит? кто изъ нихъ? (^иіз Ііошіпіші? кто изъ людей? 

Ието тогіаііит езі іеііх никто изъ смертныхъ не бываетъ 
счастливъ. 

Примѣчаніе 1. Вмѣсто родительнаго раздѣлительнаго нерѣдко употре¬ 
бляются предлоги ех, йеу гпіег. Гогііззіті ех Оаіііз, диісіаш ех атісіз, йбе- 
Ііззітиз (Зе зегѵіз. 

Оеп. рагі. рѣдко употребляется при питегаіга сагсНпаІіа и при мно¬ 
жеств. числѣ прилагательныхъ, означающихъ количество (раисі, іоі, 
<ріоі, сошрійгез, ріегщие). Биае ех паѵІЪиз позігіз (=позігае биае паѵез) 
іпісгіёгиоі. — ІІозіез (= ех ЬозШшз) зеха&іпіа сесісіёгипі. — Сотрійгез 
позігі тііііез; тиііае ерізійіае Іиае. — Ріегщиѳ зсішмз большая часть изъ 
насъ знаетъ. РІегТдие'сіѵев. 

КВ. Обыкновенно говорятъ шша ех, йе; но когда ипиз стоитъ въ отно¬ 
шеніи къ аііег или аігиз, то обыкновенно ставится &еп.; ^ио^ит ипиз — 
аііег, ипиз — аііег — іегііиз, ппі — аііёгі. Точно такъ же ^еп. бываетъ при 
аііег — аііег. 
Шиз е (<іс) тиіііз. — ОаШа езі отпіз сііѵіза іп рагіез ігез, диагит (изъ 

которыхъ) ипат іпсбіипі Веі&ае, аііёгаш А^иііапі, іегііаш Сеііае (кельты). 

Примѣчаніе 2. ТЛещие только въ единственномъ числѣ имѣетъ при себѣ 
родительный раздѣлительный и притомъ лишь мгъстоименіп: иіег- 
^иѳ позігмт біхіі мы оба сказали. Въ другихъ случаяхъ иіещие упо¬ 
требляется какъ прилагательное: иіегдие сопзиі ѵісіиз езі оба консула 
побѣждены. 

168. бепеііѵиз диапШаііз (родительный количества). Въ этомъ па¬ 

дежѣ, какъ и въ русскомъ языкѣ, ставится названіе предмета 
при названіи мѣры, его измѣряющей, напр. 

тосііиз Ггитепіі мѣра хлѣба ^гапгіѳ ропсіиз аигі большое количе- 
тиШШЗо Ьотіпит множество людей ство золота. 

Сісёго тадпат (гитепіі ѵгт ех Зісіііа Еотат тізіі Цице¬ 
ронъ прислалъ изъ Сициліи въ Римъ большое количество хлѣба. 
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Кромѣ того &еп. ^иапЪ. употребляется: 

1) при ріиг. тіііа (см. § 52, 3) и количественныхъ нарѣчіяхъ заііз (до¬ 
вольно, достаточно) и рагиш (слишкомъ мало), употребленныхъ въ 
смыслѣ существительныхъ. 
Ігіа тіііа е^ш1гт три тысячи всадниковъ 
заііз Іешрбгіз довольно времени рагит ѵігіит слишкомъ мало силъ. 

2) при среднемъ родѣ (един, числа) мѣстоименій и прилагатель¬ 
ныхъ, означающихъ количество, если онъ употребленъ въ значеніи суще¬ 
ствительнаго (такъ можетъ употребляться только именительный или винитель¬ 
ный безъ предлога). 

Слѣдуетъ однако замѣтить, что &еп. ^иапі. въ этомъ случаѣ ставится по 
большей части отъ названій предметовъ отвлеченныхъ и вещественныхъ, а 
также отъ средняго рода прилагательныхъ второю склоненія, напр. 
^иі(1 иШіІаііз? что пользы? Яиісі езі саизае (=диаѳ езі саиза)? 

что за причина? 
аіщиісі поѵі что-н. новаго (по также пііііі поѵі (піЫІ поѵига) ничего новаго 

аіщиісі поѵит) 
тиііит ресипіае (=ша2па ресипіа) много денегъ. 

ІизШга пгЫІ ехреііі ргаетіі (= пиНит ргаетіит) справедливость не тре¬ 
буетъ никакой награды. 

Примѣчаніе 1. Прилагательныя третьяго склоненія и аііпа всегда согла¬ 
суются со своимъ именемъ. Аіщиіб Ьопі и Ъопшет, піЬі! ша^пі и ша^пит, 
но только аіщигй иігіе, піЫІ йиісіиз, ^ш(1 аіііні, пііііі аііий. Аіщиій те- 
тогаЫІе ас поѵит или аІщиЫ поѵі ас тетогаЪШз. 

Примѣчаніе 2. По-русски при числительныхъ количественныхъ часто ста¬ 
вится родительный падежъ (безъ предлога), въ латинскомъ языкѣ это можетъ 
быть только послѣ ріиг. тіііа, потому что прочія количеств, числи¬ 
тельныя употребляются какъ прилагательныя: 10 человѣкъ — бесет Ьо- 
тіпе$, 200 кораблей — бисепіое паѵез, 1000 всадниковъ — тШе едиііез 
{относ. рагі. при числит, количеств, см. § 167, пр. 1). 

Примѣчаніе 3. При нарѣчіяхъ мѣста иногда ставятся родительные па¬ 
дежи депігит, іеггагит, Іосі: иЬі іеггагит? иЫпат депігит? гдѣ на 
бѣломъ свѣтѣ? также: ргіеііе еіиз сІШ наканунѣ, розігіеііе ешз йШ на 
слѣдующій дспь. Ео іпзапіае = аб еат іпзапіеті (Іапіит іпзапіо) рго- 
&геззиз езі онъ дошелъ до такой степени безумія, такъ далеко зашелъ 
въ своемъ безуміи. 

II. Родительный при прилагательныхъ. 

а) Оеп. оЫесііѵиз ставится при прилагательныхъ, означаю- 169. 
іцихъ: 

оюелающій, знающій, помнящій, 

участвующій, обладающій, полный 

и при противоположныхъ имъ по значенію. 

сѵрійиз діогіае, гегит поѵаѵит .жаждущій славы, новыхъ порядковъ 
аѵібиз ресипіае жадный къ деньгамъ 
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віисііозиз Шіегйгит 
віікіібзиз похігі, Саѳз^гіз 
регііиз, ітрегЛиз геі тіШагіз 
і^вагиз Іосг 
іпзиёіиз ІаЪдгіз 
сопзсгиз е& і сопіигаіідпіз онъ 

знаетъ о заговорѣ, онъ соучаст- 
никъ заговора 

тетог, іштётог Ъепе^гсгі 
тетог іиі, позігі 
рагЙсерз, ехрегз ІаЬбгит 

сошроз тепігз 

іпорз аихіііі 
ріепиз еггогит 

усердно запинающійся науками 
преданный намъ, Цезарю 
опытный, неопытны іі въ военномъ дѣлѣ 
незнакомый съ мѣстностью 
непривычный къ труду 
сопзсіиз езі зіЫ сиірае онъ со- 

знаетъ за собой вину 

помнящій, не помнящій о благодѣяніи 
помнящій о тебѣ, о пасъ 
участвующій, не участвующій въ тру¬ 
дахъ 

владѣющій своимъ разсудкомъ, здраво¬ 
мыслящій 

лишенный помощи, безпомощный 
полный ошибокъ. 

Ткешгзібсіез регіііззішоз ЪеШ паѵаііз ресН Аіігепгепзез Ѳеми- 

стоклъ сдѣлалъ аѳинянъ весьма опытными въ морской войнѣ.— 
/ 

Сбпзсіа тёпе гесіі іатае тепсМсіа гійеі1). 

Примѣчаніе. Нѣкоторыя рагіісіріа ргаезепііз отъ переходныхъ глаго¬ 
ловъ могутъ имѣть при себѣ деп. оЫесі., если употреблены въ значеніи 
прилагательныхъ (обозначаютъ какое-нибудь постоянное качество, а 
не иреходящее дѣйствіе). 

раііепз /гідбгіз способный переносить ѵіг раігіае ашапз (атапііззітиз) па- 
холодъ, терпѣливый къ холоду (ра- тріотъ 
ііепз Ггі§м5 тотъ, кто въ данное бііі^епз ѵеггіаііз правдолюбивый 
время переноситъ холодъ, кому хо- геіі^ібпит соіепз религіозный 
лодно) 

Еотйпг арреіепіез діогіае /иёгипі римляне были славолюбивы. 

Ь) Ѳеп. роззеззіѵш ставится при прилагательныхъ: 

ргвргіиз собственный, свойственный, соттйпгз общій, засег посвя¬ 
щенный. 

ргоргіит езі аіісигиз есть отличительный признакъ кого-нибудь. 
Беіиз іпзйіа АроШпіз Біапаедие засга риіаЬаіиг. — Атісогиш зипі сот- 

типіа ошпіа у друзей — все общее (но: шіЫ отпіа сит атісіз соштипіа 
зипі). 
Мнѣ свойственный — теш ргоргіиз; точно такъ же іииз ргоргіиз ит. д. 

(сравн. § 165, Ь). 

с) при зітіііз похожій, йгззітгііз непохожій обыкновенно бываетъ 
родительный (всегда говорятъ теі, іиі, зиі, позігі, ѵезігі зітіііз; ѵегі зітіііз 
правдоподобный); но названіе неодушевленнаго предмета нерѣдко ста¬ 
вится и въ дательномъ падежѣ. 

Сгаззиз Сугі еі Аіехапбгі зітіііз еззѳ ѵоіиіі Крассъ желалъ походить па 
Кира и Александра. — Могз зотпг (зотпо) згтііігта езі. 

*) Переводъ — въ § 124. 
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III. Родительный при глаголахъ. 

ѴегЬа тешогіае. Метіпі помню и оЫіѵізсог забываю 170. 
сочиняются съ родительнымъ падежомъ, вещь можетъ стоять 
ивъ винительномъ (пгетіпг, оЫіѵізсог аіісиіиз кого-нибудь, 

о комъ-нибудь, но гет и геі что-нибудь, о чемъ-нибудь). 

Вепе^ісгг ассеріі пипдиат орогіеі оЫіѵізсі никогда не слѣдуетъ 
забывать о полученномъ благодѣяніи. — N011 оЫНиз зшп іиі я 
не забылъ о тебѣ.—Метепіо тег помни обо мнѣ. 

Нетіпіѳсог (гесогсіог) вспоминаю гет и геі что-п , о чемъ-п. 
МгМ іп тепіет ѵепіі съ родительнымъ (мнѣ приходитъ на умъ, 

на мысль) употребляется безлично. Отит (іпіигіае^ шіЬі іп тепіет ѵепіі. 
Ѵепіі тіЫ РІаІОп** іп тепіет мнѣ приходитъ на мысль Платонъ, я вспоми¬ 
наю Платона. Но всегда говорятъ; Нос9 ШиЛ тіЬі іп тепіет ѵепіі; Ішес, 
тиііа тіѣі іп тепіет ѵетипі. 

Примѣчаніе 1. Метіпі съ винительнымъ лица означаетъ „я помню 
кого-нибудь* (зналъ его). Сіппат тетті, 8и11ат ѵісіі1). 

Примѣчаніе 2. Метдго, соттетдго съ винит, или йе упоминаю о комъ 
(о чемъ). Относ, абтопео см. § 130. 

ѴегЬа іибісіаііа. При глаголахъ, означающихъ: 171. 

обвинять: ассШйге, агдиёге, іпзгтйіаге; гейт асёге 
уличать: сопѵіпсёге, соагдиёге 
осуждать: йатпйге, сопЛетпйге 
оправдывать: аЪзоІѵёге, ІіЬёгйге и при подобныхъ глаголахъ — 

названіе вины или преступленія ставится въ роди¬ 

тельномъ падежгъ (еепеі. сгітіпіз). 

Ткетгзібсіез аЪзепз ргойіШпіз ассизаіиз езі Ѳемистоклъ заочно 
былъ обвиненъ въ измѣнѣ, — ТЬгазуЬйІиз 1е§ет іиііі, пе циіз 
апіе асіагит гегиш (за прошлое) ассизагбіиг.— Сгсёго пгтіае 
Ѵеггет аѵагШае соагдиіі Цицеронъ уличилъ Берреса въ чрез¬ 

мѣрномъ корыстолюбіи. 

Примѣчаніе. Оеп. сгітіпіз есть собственно ^еп. аррозіііѵиз (см. § 164, пр. 2) 
при сгітіпе9 потіпе, Ісде9 которыя обыкновенно опускаются. Ргобіііопіз 
потіпѳ (сгітте) ассизаіиз езі онъ былъ обвиненъ по дѣлу объ измѣнѣ. — 
Мііо Сіобіо іпІегГесІо ео потіпе (по дѣлу объ убійствѣ Клодія) егаі бат- 
паіиз. 

Далѣе слѣдуетъ замѣтить: 
розіиійге аіщиет сіе ресипііз гереіипбіз привлекать кого-н. къ отвѣтствен¬ 

ности за вымогательство, за взятки, 
ассизагѳ йе ѵі (въ насиліи), батпаге бе ѵі (за насиліе) 
ассизагѳ іпіег вісагіоа (въ убійствѣ) 

1) Слова Цицерона. 

В. Пинчеров» Лат. граииатна п 
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ёатпагѳ ресиійіиз (за казнокрадство), регйиеІШпіз (за государственную 
измѣну), атЫіиз (за подкупы па выборахъ)1). 

N11. МиШьге аіщиет тогіе, ехіііо, ѵіпсйііз наказы¬ 

вать кого смертію, изгнаніемъ (ссылкой), заключеніемъ 
въ оковы. 

СарХііз аіщиет (іатп&ге (на ряду съ сарііе йат- 
паге), ассизаге, аѣзоіѵёге осуждать на смерть, обви¬ 

нять въ уголовномъ преступленіи, освобождать отъ 
смертной казни. 

Мііііасіез сарШз аЪзоІйіиз ресипіа тиШіиз езі Мильтіадъ былъ 
освобожденъ отъ смертной казни и присужденъ къ денежному 
штрафу. 

172. Оепеііѵпз ргеШ. При глаголахъ цѣнитъ, ставитъ во что 
(риійге, {асёге, аезігтйге), значитъ (еззе, /гёгі) общія опре¬ 

дѣленія достоинства (цѣна въ переносномъ смыслѣ, сравн. § 150) 

ставятся въ родительномъ падежѣ. Употребительны слѣдующіе 
^епеііѵі ргеііі: 

та^пі, ріигіз, ріигіті, регта^пі, 
рагѵі, тіпбгіз, тіпіті, 
Іапіі, іапікіет, диапіі (см. § 150). 

БетобИшпет тадпг іасіо я высоко ставлю Демосѳена. 

СетозіЬёпет ріигіз іасіо дпат Сісегбпет Демосѳена я ставлю 
выше Цицерона. 

()иапіі диіздие аігоз (асіі, Іапіі зоіеі грзе /гёгі насколько кто 
цѣнитъ другихъ, настолько обыкновенно цѣнятъ и его. — Ма§пі 
шіЬі египі іиае ІіМёгае для меня будетъ дорого твое письмо. 

Примѣчаніе 1. „Ни во что не ставитьа=рго пгійіо ІьаЬсге, риійге 
„Ничего не значить" —рго піііііо еззе. 
„Цѣнить" въ смыслѣ „уважатъ*у „высоко ставитъ“ выражается по 

просто глаголомъ асзГппаге, но тадпі аезіітаге или тадпг Гасёге. 
Примѣчаніе 2. Если цѣна выражена существительнымъ, то при аезігтйге 

ставится аЫ. (оцѣнивать, назначать цѣну). Ьіз2) циіпциа^іпіа іаіепііз 
аезіітаіа езі денежная пеня была опредѣлена въ 50 талантовъ. 

173, Родительный при безличныхъ глаголахъ. 

I. При безличныхъ глаголахъ: 

те і ридеі, раепііеі, 
шівСгеі и іаеДеі8) 

| аіісиіиз геі 

*) Подкупъ въ другихъ случаяхъ = 1аг<рііо. 
я) Ьіз, Ііііз і. (деп. ріиг. 1іПит) собств. означаетъ процессъ, тяжбу, а потомъ 

денежную пеню. 
8) Главныя формы см. въ § 97, съ пр. 1. 
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a) лицо, которое получаетъ ощущеніе, ставится въ вини¬ 

тельномъ падежгь; 
b) то, что производитъ ощущеніе, — въ родитель¬ 

номъ падежгъ или въ неопредѣленномъ накло¬ 

неніи (при раепііеі также предложеніе съ ^ио(1). 
рийеі те ІеѵШШз, — Ігопігпит а стыжусь своего легкомыслія, мнѣ 

стыдно передъ людьми 
раепііеі те Нигиз іасіі, кос (есіззе, я раскаиваюсь въ этомъ поступкѣ 

диосі кос і'есг 
тпізёгеі те раирёгит мнѣ жаль бѣдпыхъ 
те рсгіаезит езі оііі мнѣ наскучило бездѣйствіе 
позігі ѵоз тізёгеі вы жалѣете насъ, вамъ жаль пасъ 
нозігі іе тізегса^ пожалѣй насъ 
раирёгит тізегеінЗит езі должно жалѣть бѣдныхъ 

8иае ^иетдие (огігіпае тахгтераепШІ всякій человѣкъ бываетъ 
всего больше недоволенъ своей судьбой (своимъ положеніемъ). —• 

Оаііі сіе зиттіз заере геЪиз сопзіііа іпеипі, ^ио^ит еоз е 
ѵезіі§іо раепііёге песеззе езі галлы въ дѣлахъ первостепенной 
важности часто принимаютъ рѣшенія, въ которыхъ имъ тотчасъ же 
приходится раскаиваться. 

Примѣчаніе. Съ родит, падежомъ сочиняется также личный глаголъ 
тгзегеог (тізегііиз зит) я чувствую состраданіе, жалѣю: тізѳгёгѳ теі 
сжалься надо мною. 

II. При іпіёгезі „важно, имѣетъ значеніе". 

1) ЛИЦО или вещь, для которыхъ что-нибудь ва?кно, ста¬ 

вится въ родительномъ падеж)ь; однако всегда говорятъ шеа 
іпіёгезі для меня важно, точно такъ же іиа, позіга, ѵевіга 
іпіёгезі; егиз іпіёгезі для него важно, зпа іпіегеззе риіаі онъ 
считаетъ важнымъ для себя, но отпіиш позілит іпіёгезі; 
(сравн. § 165, пр. 1). 

2) то, что важно, никогда не выражается суще¬ 

ствительнымъ, по: 

a) неопредѣленнымъ наклоненіемъ или посредствомъ 
асе. с. іпГіп., 

b) косвеннымъ вопросомъ, 

c) среднимъ родомъ (единств, числа) мѣстоименія. 

3) насколько что-нибудь ваэюно (степень важ¬ 

ности), выражается: 
а) нарѣчіями или среднимъ родомъ прилагатель¬ 

ныхъ1). 
ѵаШ, тадпорёге, тиііит очень; поп тиіігт мало, піЫІ нисколько 

(шеа піЫІ іпіёгезі для меня не имѣетъ никакого значенія, мнѣ все равно)* 

ЧС*. §127. 11. 
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Ь) посредствомъ депеііѵі ргеііі. 

тадпх очень, рагѵі мало; іапіг настолько, диапіі насколько. 
То, что важно, по-русски часто выражается существительными, тогда 

какъ по-латыни въ втомъ случаѣ стоитъ іпГіп., асе. с. іпГіп. или косвен¬ 
ный вопросъ (см. выше.—отд. 2). Іпіёгезі, дио ііЬі іешрбгѳ ѳрізійіа гегісИіазіі 
(время полученія письма). — Меа іпіёгезі, яиісі зепііаз для меня важно твое 
мнѣніе (собств. что ты думаешь). 

Сіѵіит 
ІМозІга 

Іедез зегѵагі (зегѵаге) ^ тадпорёге ^ 

диаш Ьепе Іедез зегѵепіиг, 1 тиііит I іпіёгезі 
іііисі I та^пі ] (очень важно, чтобы законы соблюдались (соблюдать 

законы), очень важно соблюденіе законовъ 
очень важно, насколько соблюдаются законы, 
это очень важно. 

Вотапбгиш ріиггтит іпіегёгаі СагІігадХпет йеІЪгі для римлянъ 
было очень важно разрушеніе Карѳагена. 

Въ такомъ же значеніи, какъ іпіёгезі, употребляются гёіегі, но только 
безъ родительнаго лица. Меа геГегі для меня важно. — Мей пгкіі ге/'егі для 
меня безразлично, мнѣ все равно. 

N6. Въ слово геГегі входитъ сложеніемъ гез (гё-ЬГегі); этимъ и объясняется 
аЫ. теа. Вез входитъ сложеніемъ и въ слово іпіёгезі, которое образовалось изъ 
іпібз (= іпіиз) гё-езі = іп-гё-езі. Аналогія съ іпіегзит повела къ тому, что все 
сложеніе стало спрягаться по его образцу: іпіегёгаі, іпіегГиіі и т. п. 

С. Именныя формы глагола. 
176. Формы ѵегЬі іпГіпНі (іп{іпіііѵич, рагіісіріит, дегипсііит, 

дегипАіѵит и зиріпит) занимаютъ средину между именемъ и 
глаголомъ. Какъ имена — эти формы 

1) склоняются, 

2) употребляются въ значеніи существительныхъ (іпііпіііѵиз, 
дегипсііит и зиріпит) или прилагательныхъ (рагіісіріит и #е- 

гиікііѵшп). 
Съ другой стороны онѣ удерживаютъ нѣкоторыя свойства 

глагола, а именно: 

1) опредѣляются посредствомъ нарѣчій (а не прилага¬ 

тельныхъ), 

2) сохраняютъ управленіе глагола, 

3) различаютъ залоги и отношеніе времени своего дѣйствія 
ко времени дѣйствія управляющаго глагола. 

I. ІПІІПІІІѴП8. 

176. Іпйпіііѵиз (какъ существительное средняго рода) бываетъ 
въ предложеніи или подлежащимъ или дополненіемъ (іп/Іп. 
зиЫесІіѵиз и оЫесйѵиз). Объ іп{іп. йезегірііѵиз см. § 199, пр. 1. 
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Подлежащимъ іпйпіііѵиз бываетъ: 

a) при еві (егаі, Гиіі и т. д.) со сказуемымъ-п^шлаіателъ- 
иымъ (въ среднемъ родѣ) и сказуемымъ-существи¬ 
тельнымъ. 

Ікіісе еі йесбгит езі рго раігіа тогі1) пріятна и славна смерть 
за отечество. — Сиіизѵіз Ьотіпіз езі еггаге каждому человѣку 
свойственно ошибаться. 

b) при многихъ ітрегзопаііа. 

ориб езі, песеззе езі, орогіеі нужно, необходимо; іиѵаі, беіесіаі пріятно, 
доставляетъ удовольствіе; ріасеі, ѵібёіиг шШі = я рѣшаю; ИЬеі, Исеі угодно, 
позволяется, можно; ргаезіаі лучше; сопбасіі, ехрёгііі выгодно; беееі при- 
лично и т. д. 

НопЛпі песеззе езі тогі человѣкъ долженъ умереть. — бепаіиі 
ѵізит езі (ріасиіі) Іе^аіоз тіііёге сенатъ рѣшилъ (счелъ нуж¬ 

нымъ) отправить пословъ. 

Дополненіемъ (какъ и въ русскомъ языкѣ) іпГіпіІіѵиз бываетъ 177. 

при многихъ глаголахъ, которые сами по себѣ не даютъ полнаго 
смысла, напр. могу, хочу, я долженъ, начинаю, перестаю, имѣю 
обыкновеніе, учу, учусь и мн. др. 

роззшп, йеЪео; ѵоіо (но не оріо), поіо, таіо, сиріо. 
іпсіріо (соері), іпзіііио начинаю аззиезео, сопзиезсо, аззиеПо привыкаю 
ббзто, безізіо перестаю Боіео, сопзибѵі я имѣю обыкновеніе, 
боеѳо учу, (іізсо учусь я привыкъ ( = обыкновенно) и мд. 
зсіо умѣю друг. 

N6. Не ставятся съ неопредѣленнымъ глаголы: 

оріо, реіо (аЩиій или иі) ргае/'ёго (гет) предпочитаю 
іепіо, ехрегіог (гет или зі — см. § 231 ѵаіео (ай аі'щигй (асіетіит) я въеи- 
пр. 4). лахъ (сдѣлать что-н.). 

БетозІЪёпез ад Нисіит тагіз десіаш&ге зоІёЪаі, иі ГгетІІит 
аззиезсёгеі ѵіпсёге. — Уіпсёге зсіз, НаптЬаІ, ѵісіогіа иіі пезсіз!2) 

ты, Ганнибалъ, умѣешь побѣждать, но не умѣешь пользоваться 
побѣдой (плодами побѣды). 

1) Если дополненіемъ при соері п безіі бываетъ іп/гпіі. раззіѵг (имѣющій 
чисто страдательное значеніе, а невозвратное или переходное, какъ 
йёгі = становиться), то вмѣсто соері и безіі говорятъ соеріив вит, сіезііиа 
вот. Ш)з оЬзШѳгі соеріа езі начали осаждать городъ. ІІгЬз оЪзібёгі сіезііа 
езі перестали осаждать городъ, прекратили осаду города. 

1) Слѣд. читать: биіс'ёі бесогитзі ргб раігій, тогі. 
2) Слова, сказанныя Ганнибалу послѣ битвы при Каннахъ карѳагенскимъ вое¬ 

начальникомъ М агарбаломъ. 
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2. Русскія безличныя выраженія можно, нельзя съ неопредѣленнымъ 
наклоненіемъ переводятся на латинскій языкъ глаголомъ роззе (поп роззе) 
въ соединеніи съ іпйп. ргаез. раззіѵг и притомъ: 

a) безлично, если при іпйп. пѣтъ прямого дополненія; напр. 
можно говорить — йгсг роіезі (сіісеге роіезі — онъ можетъ го¬ 
ворить), нельзя повѣрить — сгейі поп роіезі, тебя нельзя 
убѣдить (регзиасібго ігЫ) — ІіЫ регзиайъгі поп роіезі. 

b) лично, если іпйп. имѣетъ при себѣ прямое дополненіе; въ этомъ 
случаѣ винительный падежъ переходитъ въ именительный, съ ко¬ 
торымъ роззе согласуется какъ съ подлежащимъ; напр. васъ 
можно хвалить (Іашіаге ѵоз) — Іаийагг роіезііз; эту рѣку 
нельзя перейти (ігапзігѳ атпет) — Ыо атпгз ігапзігі поп 
роіезі. 

Подобнымъ же образомъ говорятъ: поп деЪеі йиЪШгі не должно сомнѣ¬ 
ваться (поп йеЬеі йиЬіІаге—онъ не долженъ сомнѣваться); зоіеі йісі обыкно¬ 
венно говорятъ (зоіеі йісёге— опъ обыкновенно говоритъ). 

При Іісеі (можно) ставится іпйп. ргаез. асі.: со^ііаге Іісеі, со^іійгі роіезі— 
можно подумать. 

178. 1) Существительное илп прилагательное, прпсоеднпяемое къ 
неопредѣленному наклоненію еззе (7іёгіѵШгі, каЪегі и т. д., 
см. § 113), составляющему подлежащее, ставится въ вини¬ 
тельномъ падежѣ (по-русски обыкновенно въ творитель¬ 

номъ). 

2) Сущесгпвительное или прилагательное, присоединяемое къ 
пеопредѣлен. накл. еззе (/гёгі, ѵШгі, ЬаЪвгі и т. д., см. § 113), 

составляющему дополненіе, ставится въ именительномъ па* 

дежѣ, если относится къ именительному подлежащаго. 

БіШсІІе езі Ъеаіит еззе трудно быть счастливцам 
Сиріо Ъеаіиз еззе в желаю быть счастливцам 
(Бісо те сирегѳ Ьеаіит еззе я говорю, что желаю быть счастливымъ. 

См. § 179). 

Аііий езі ігасипйит еззе, аііий ігйіит иное дѣло быть вспыль¬ 
чивымъ, иное — быть сердитымъ. 

Саіо еззе дгіат ѵгйегі Ъопиз таІёЬаІ Катонъ желалъ лучше 
быть на самомъ дѣлѣ добрымъ, чѣмъ только казаться добрымъ. 

Примѣчаніе. Если при Іісеі есть дательный лица, то и имя, присоеди¬ 
няемое къ іпйп., обыкновенно ставится въ дательномъ падежѣ. Ысиіі еззе 
оігйзо Ткетізібсіг (но поп зетрег Іісеі оііозіш еззе). 

Ассиваііѵив сит іпйшііто 

(винительный съ неопредѣленнымъ). 

179. 1. Въ латинскомъ языкѣ при нѣкоторыхъ глаголахъ, вмѣсто 
русскихъ придаточныхъ предложеній съ союзами что, чтобы, ста- 
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вится оборотъ ассизаііѵизсит іп/іпШѵо. Подлежащее въ этомъ 
оборотѣ ставится въ винительномъ падежѣ, а сказуемое въ не¬ 
опредѣленномъ наклонепіи (относительно употребленія временъ 
неопредѣленнаго наклоненія см. § 185). Сказуемое-прилагателъ- 
пое и сказуемое-существительное при съзе и при другихъ гла¬ 

голахъ, требующихъ двойного именительнаго, въ асе.с. іпр ста¬ 

вятся тоже въ винительномъ падежѣ. 

Сопзіаі СісегОпет огаіогет риіззе тахХтит извѣстпо, что 
Цицеронъ былъ величайшій ораторъ. 

Сиріо іе Ъейіит еззе я желаю, чтобы ты былъ счастливъ. 

Если въ оборотѣ асе. сит іпГ. ставится предложеніе безличное, то получается 
одно неопредѣленное безъ винительнаго падежа подлежащаго. Гиіёигаѵіі 
блеснула молнія/— Говорятъ, что блеснула молнія — біеипі {иідигаззе. 

2. Подобно простому неопредѣленному асе. сит іп(. бываетъ 
подлежащимъ или дополненіемъ (поэтому не слѣдуетъ асе. 

сит іпГ. отдѣлять запятой). 

Приданіе. Иногда асе. с. іпПп. ставится въ восклицаніяхъ и вопро¬ 
сахъ, выражающихъ удивленіе или негодованіе. О зресіасйіиш тізе- 
гит еі асегѣит I ІдкІіЬгіо еззе игЬіз біогіат еЬ рорйіі Йотапі потеп I 
О зрѣлище жалкое и прискорбное! Возможно ли, чтобы слава города Рима 
и имя римскаго народа служили посмѣшищемъ? — Мепе іпсеріо безізіего 
Мсіаіп пес роззѳ Ііаііа ТеисгОгшп аѵегіёге ге^еш ?1) чтобъ я, побѣжденная, 
оставила свое намѣреніе, чтобъ я не могла отвратить царя тевкровъ (т.-с. 
Энея) отъ Италіи? 

3. Личныя мѣстоименія я, ты, опъ и т. д., которыя при ѵсгЪит 
йпііит обыкновенно не ставятся (см. § 111, пр. 1), долоіеиы быть 
выражены въ асе. с. іпГ. 

Относительно употребленія въ асе. с. іп[. мѣстоименія 3 лица 
слѣдуетъ замѣтить, что оно выражается: 

a) посредствомъ впі, 8ІЬі, ее и 8ші8, если относится къ под¬ 
лежащему управляющаго глагола (т.-е. глагола, отъ 
котораго зависитъ асе. с. іпі.). 

b) посредствомъ із (Ше), если пе относится къ подлежа- 
щему управляющаго глагола. 

Раіег риіаі те (іе, позу ѵоз) гесіе іесібзе — отецъ думаетъ, 

что я поступилъ справедливо. 

Раіег риіаі зе (онъ) гесіе Гесіззе — отецъ думаетъ, что онъ 
поступилъ справедливо.—Раіег риіаі еит (онъ) гесіе Іесіезо 
(ешп — другое лицо, а не отецъ). 

л) Слѣдуетъ читать: теп’ іпсеріо сіезізіёгѳ ѵісіат | пёс розз* Іѣаіій Тепсгбг, 
атёгіеге гб^еш? Слова Юноны (въ „Энеидѣ* Вергилій). 
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МіШез сіісипі зс ѵісіигоз еззе— волны говорятъ, что опп 
одержатъ побѣду. 

Біхіі іѴаігет зиит геѵегііззе— опъ сказалъ, что его братъ 
возвратился. 

180. Какъ подлежащее асе. с. т/*. употребляется (подобно про¬ 

стому пеопред. наклон.): 

a) при езѣ (егаі, Гиіі и т. д.) со сказуемымъ прилагатель¬ 
нымъ (въ среднемъ родѣ) или существительнымъ. 

b) при многихъ ітрегзопаііа. 

аециит, іизіит езі (справедливо); регзріеиит езі (яспо), тапі- 
Гезіит езі (очевидпо); Гата, зрез, оріпіо езі (идетъ молва, есть на¬ 
дежда, господствуетъ мнѣніе); Газ, пеГаз езі (позволительно, грѣшно); орогіеі, 
ориз езі, песѳззѳ езі (слѣдуетъ, необходимо); сопзіаі (извѣстно); аррагеі 
(очевидио); ргаезіаі (лучше), іпіёгѳзі, геГегі (важно), сопбйсіі, ехрёйіі 
(выгодно, полезно), и т. д. 

ОтпіЪиз тгзегісогШат ѵезігат аедиит езі раіеге слѣдуетъ, 

чтобы ваше милосердіе простиралось на всѣхъ. 

Ѵегит езі атіеіііат пізі іпіег Ьопоз еззе поп роззе (пізі —поп 
= только).— А Бео песеззе езі типйит ге§і. — Еасіпиз езі 
ѵіпсігі сіѵет Кошапит преступленіе — заковать римскаго гра¬ 

жданина. 

Десеі сагіогет еззе раігіат поЪіз, диат позтеі ірзоз отечество 
должно быть для насъ дороже насъ самихъ. — Ье§ет Ъгеѵет еззѳ 
орогіеі законъ долженъ быть кратокъ. — Сопзіаі ад заІПіет 
сіѵіит іпѵепіаз еззе Іедез. — КіЬіІ іп Ъеііо орогіеі сопіетпі. 

Примѣчаніе. Іпйісаііѵі ргаез. орогіеі и песеззе езі могутъ имѣть прп 
себѣ также сопіипсі. Опте апЬпаІ (все живое) іпіегеаі пссеззе езі* 

181. Какъ дополненіе асе. с. іп{] употребляется: 

1) при тегЬа зепііепді и дісепді (т.-е. при глаголахъ, озна¬ 

чающихъ чувствовать и говорить): 
вепііо чувствую, замѣчаю, аисііо слышу, ѵібео вижу, апітабѵегіо за¬ 

мѣчаю, тетіпі помню, со^позсо, сотрёгіо узнаю, со^ііо, риіо, ех- 
ізііто, агЬІігог думаю, сгёбо вѣрю, думаю, зрего надѣюсь, зсіо знаю, 
пезсіо, і^пОго не знаю, іпіеііё^о понимаю и мн. др. 

йіео говорю, педо отрицаю, говорю, что не; аГГігто утверждаю, 
ігасіо, пагго передаю, разсказываю, босео объясняю, доказываю, со¬ 
общаю, Гаіеог признаюсь, гезропбео отвѣчаю, зсгіЬо, пишу, рготіііо, 
роИісеог обѣщаю, зітйіо притворяюсь, дѣлаю видъ, $1огіог хвастаюсь, 
аг$ио, егііпіпог, іпзішйіо обвиняю и мн. др. 
Асе. с. Іп{. ставится также при соотвѣтствующихъ втимъ глаголамъ выра- 
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копіяхъ, папр. тешогіа іепѳо удерживаю въ памяти, помпю; сегііогет Гасіо 
увѣдомляю; штііит аІГего сообщаю, извѣщаю и т. д. 

Огаесоз ѵіпсёгѳ что греки побѣждаютъ 
Огаесоз ѵісіззѳ что греки побѣдили 
Огаесоз ѵісійгоз еззе что греки побѣдятъ 
Огаесоз ѵіпсі что грековъ побѣждаютъ 
Огаесоз ѵісіоз еззѳ что греки (были) побѣждепы 
Огаесоз ѵісіит ігі что греки будутъ побѣждены. 

8сіо ргоѵШепііа Веі типйигп айтіпізігйгі я знаю, что міръ 
управляется Божіимъ Промысломъ. — Хегхез зе а ТЬеіпізібсІо 
поп вирегЗішп, зей сопзегѵаіит еззе іийісаѵіі. 
ОгрЬёит роёіат Йосеі Агізіоіёіез пшщиат Гиіззе Аристотель 

доказываетъ, что поэта Орфея никогда не было. — Иетоспіиз. 
пе^аі ди^иаш еззе зетрііегпит Демокритъ говоритъ, что нѣтъ 
ничего вѣчнаго (что ничто не вѣчно). 

2) при тегЪа аВГесІишп (т.-е. при глаголахъ, означающихъ 
душевное движеніе): 

Зашіео, Іаеіог радуюсь, сіоіѳо горюю, ап^ог тревожусь, ^гаѵііег, 
ае^ге, тоіезіѳ Іего я недоволенъ, тігог удивляюсь, ^иегог жалуюсь, 
іпсП^пог негодую. Но эти глаголы допускаютъ также конструкцію съ союзомъ 
циой; см. § 224. 

МиШ рессаззе зе поп апдипіиг, оЫпгдагі тоіезіе (египі мно¬ 

гіе не тревожатся своими проступками и не выносятъ порица¬ 

ній.— ваііі 81108 а 8е ІіЬёгоз аЬзігасіоз оЬзІйшп попппе (въ ка¬ 

чествѣ заложниковъ) (ІоІеЪапі. 

Далѣе асе. с. іп{. (ргаезепНз) въ видѣ дополненія ставится: 182. 

1) При глаголахъ: інЬѳо (приказываю), ѵеіо (запрещаю), 

біпо и раііог (позволяю, допускаю). Саезаг тгШез ропіет 
расёге іиззіі Цезарь приказалъ солдатамъ навести мостъ. При 
отомъ слѣдуетъ замѣтить: 

a) если лицо, которому что-либо приказываютъ, за¬ 

прещаютъ, позволяютъ, пе названо, то ставится 
асе. с. іп{. ргаезепііз раззіѵі. 

Саезаг ропіет {іёгі іиззіі — Цезарь приказалъ навести мостъ 
(=чтобы мостъ былъ наведенъ). 

b) въ страдательномъ залогѣ іиЪео, ѵеіо и зіпо употре¬ 

бляется въ личной Формѣ вм. русской безличной. 

ІиЬеог, іиЬбгіз, іиЬѳіиг, іиЬёшиг, іиЬетіпі, іиЬепіиг Ъос Гасёго 
мнѣ, тебѣ, ему, намъ, вамъ, имъ приказываютъ это сдѣлать ( = я получаю 
нриказашѳ это сдѣлать, ты получаешь приказаиіе это сдѣлать п т. д.); 

Ѵібео я вижу, 
риіо я думаю, 
біео я говорю, 
пипііиз аііаіиз езі при¬ 
шло извѣстіе, 
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іиззиз вит, ез, езі Ьос Гасёге мнѣ, тебѣ, ему (было) приказано это 
сдѣлать ( = я получилъ приказаніе это сдѣлать и т. д.). 

Ѵеіог, ѵеіагіз мнѣ, тсбѣ запрещаютъ (запрещается). Ѵеіііиз §ит, ез, 
езі мпѣ, тебѣ, ему (было) запрещено. 

8іпог, Біпёгіз, Біпііиг мпѣ, тебѣ, ему позволяютъ (позволяется) и т. д. 

МіШез ропіет (асёге іиззі зипі солдатамг было приказано 
павести мостъ. 

Рот {гёгг іиззиз езі было приказано навести мостъ. 

ІиЪеі поз Руіігіиз1) Лроііо позсёге позтеі ірзоз дельфійскій 
Аполлонъ повелѣваетъ намъ познать самихъ себя. — Мііііеа 
сазігіз ехіге ѵеіііі зипі. — Згдийпі рег /тез зиоз Неіѵеігоз гге раззі 
зипі секваны позволили гельветамъ пройти чрезъ ихъ область. 

Примѣчаніе 1. Какъ исключеніе допускается дѣйствительная конструкція 
вм. страдательной, если подлежащее при іпйп. легко подразумѣвается. Юих 
гссеріиі сапеге іиззіі (зс. іиЪісіпез) полководецъ приказалъ трубить къ от¬ 
ступленію. — Ѵеіаі РуіЬа&огаз іпіиззи йеі (божества) <Іѳ ѵііа йесейёге, 

2) при ѵегЬа ѵоІипіаЫз: ѵоіо, поіо, таіо и сиріо, если при¬ 

даточное предложеніе имѣетъ особое подлежащее; при 
одинаковомъ подлежащемъ въ главномъ и придаточномъ 
предложеніи — ставится одно неопредѣленное. 

Ѵоіо гз еззе, циет іи те еззе ѵоіигзіг я желаю быть такимъ, 

какимъ быть ты мнѣ желалъ. — Саезаг, диае йёгі ѵеііеі, озіеп- 

сііі Цезарь даетъ надлежащія (необходимыя) приказанія. — Моз 
езі Котшшп, иі поііпі ешкіет рІигіЪиз геѣиз ехсеііёге таковъ 
обычай у людей, что они не желаютъ, чтобы одна и та же лич¬ 

ность выдавалась во многихъ отношеніяхъ. 

Примѣчаніе 2. Впрочемъ и при одинаковомъ подлежащемъ часто ставится 
асе. с, іп{., если исполненіе желанія не зависитъ исключительно отъ воли 
подлежащаго, въ особенности при страдательномъ глаголѣ въ зависящемъ 
предложеніи. Едо те РкЫіат еззе таііет диат ѵеі орйтит /аЪгит іг- 
дпаггит я скорѣе желалъ бы быть Фидіемъ2), чѣмъ самымъ лучшимъ плот¬ 
никомъ. — Тішоіеоп таіиіі зе йііі^і ^иат теіиі. 
Нос $егі ѵоіо я хочу (мнѣ хочется), чтобы это было сдѣлано, 

Ьос іасіит ѵоіо я хочу, чтобы это было наконецъ сдѣлано (настой¬ 
чивое желаніе). 

3) При глаголѣ ргоЫЬео препятствую, мѣшаю (см. также 
§ 219, пр. 2). 

Вгііаппі Кошапоз паѵІЪиз е§гё(1і ргоЫЬёЬапі британцы ста¬ 

рались помѣшать римлянамъ высадиться. (Кошапі ргѳЫЬеЬапіиг 
е^гёсіі).—Саезаг Вазііит топеі, иі і§пез іп сазігіз Гіёгі ргоЬіЬеаі 

5) РуіЬо, Пз Г. древнее названіе мѣстности въ Фокидѣ у Парнасса, гдѣ лежали 
Дельфы. РуіЫиз а, шп — пиѳінскій = дельфійскій. 

3) Знаменитый' аопискЩ скульпторъ, современникъ Перикла. 
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Цезарь предупреждаетъ Базила, чтобы оиъ пс позволялъ раскла¬ 

дывать костры въ лагерѣ. 

Объ ітрЫіо см. § 219 съ пр. 2. 

Особенности въ употребленіи асе. с. іпр. 183. 

1. При рагіісіріа и въ особенности при дегипйіѵпт часто 
опускается еззе. 
Ке^йіиз сарііѵоз геііпепйоз сепзиіі Регулъ высказался за 

удержаніе (карѳагенскихъ) плѣнниковъ. — Маіе ѵіѵипі, диі ее 
зетрег ѵісійгоз риіапі плохо живутъ тѣ, которые думаютъ, что 
будутъ жить вѣчно. 

2. Русское неопредѣленное прп глаголахъ надѣяться (зрѳ- 

г&ге), клясться (іигаге), обѣщать (роНісОгі, рготіШге), отка¬ 

зываться (пе&йгѳ [не геейзаге]) въ латинскомъ языкѣ выра¬ 

жается посредствомъ асе. с. іпйп. /аіиѵі; при этомъ слѣдуетъ 
замѣтить, что іпііпШѵі роззе и ѵеііе имѣютъ значеніе іпйп. {иіигг. 

Отецъ обѣщалъ это сдѣлать (== отецъ обѣщалъ, что онъ это сдѣлаетъ) — 

раіег роИісііиз езі зе Ьос (асійгит (еззе). 
Отецъ отказался это сдѣлать ( = сказалъ, что онъ этого ие сдѣлаетъ) — 

раіег пе^аѵіі зе Ьос 1асіпгит (еззе). 
Брего ше Ьос Гасёге роззе (Гасійгиш еззе). 

ЬаЬіёпиз іигаѵіі; зе Ротреіит поп йезегіигит (не покидать 
Помпея). — Неіѵеііі іоііиз баіііае зезе роіігі роззе (роііійгоз еззе) 

зрегаЬап!;. 

3. Если въ асе. с. іп{. встрѣчается винительный подлежа¬ 

щаго и винительный дополненія, то для избѣжанія дву- 

смыслія1) часто употребляется страдательная конструкція. 

Мы знаемъ, что Ганнибалъ часто побѣждалъ римлянъ — ассс- 

ріггіпз Котапоз аЪ НаппіЬаІе заере ѵісіоз еззе (вм. Котапоз 
ЫаппіЬаіет заере ѵісіззе). 

4. Асе. с. гп/’. молено переводить по-русски не только посредствомъ союзовъ 
что или чтобы, но и другими способами, напр. предложеніе іе /сігсет еззе 
риіо молено переводить: 

a) ты, какъ я думаю, счастливъ. 

b) ты, полагаю, счастливъ. 

c) по моему мнѣнію, ты счастливъ. 

<]) я считаю тебя счастливымъ. 

е) я думаю о тебѣ (что касается тебя, то я думаю), что ты счаст¬ 

ливъ. 

*) Какъ примѣръ такого двусмыслія можно привести отвѣтъ оракула, данныя 
впирскому царю Пирру: Аіо іе, Ае&сі<іа, Еотапоз ѵіпсёге роззе (слѣдуетъ читать: 

&іо і’АеасШа, Котапоз ѵіпсеге роззе) я говорю, что ты, Эакидъ, можешь побѣ¬ 

дить римлянъ, или: я говорю, что тебя, Эакидъ, могутъ побѣдить римляне. 
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Необходимъ бываетъ одинъ изъ этихъ способовъ выраженія для перевода 

опредѣлительныхъ и вопросительныхъ предложеній: 
АгізШІез, ^иет отпез іизіит еззе риіаЪапі. 
Аристидъ, о которомъ всѣ думали, что онъ справедливъ. 
Ар., который, какъ всѣ думали, былъ справедливъ. 
Ар., который, по мнѣнію всѣхъ, былъ справедливъ. 
Ар., котораго всѣ считали справедливымъ. 
(іиапіат сіасіет Гиіззѳ сепзез (сепзёііз, сепзбтиз, риіаз, ехізіітаз И пр.)? 

Какъ велико было, по твоему мнѣнію, пораженіе? Какъ велико, можно ду¬ 
мать, было пораженіе? Можно оебѣ представить (воображаю), какъ велико 
было пораженіе. 

С^шсі тіЬі Гасіепйит еззе сепзез? Что, по твоему мнѣнію, слѣдуетъ мнѣ 
дѣлать ? 

С^ио іапсіет апіто Шит Гиіззе риіаііз? Въ какомъ, думаете вы, настроеніи 
находился онъ? Что долженъ былъ онъ чувствовать? 

С4ш(і ГиШгшп Гиіззѳ агЬіігапз, зі ѵісіі еззѳтиз? Что было бы, по твоему 
мнѣнію, если бы насъ побѣдили? 

АгізІИез, виг циат іизіиз (иёгіі, зсітиз Аристидъ, справедливость кото¬ 
раго мы знаемъ ы 

Агізіісіез, диі цит іизіиз (иёгіі, пето (ІиЫіаі Аристидъ, въ справедливости 
котораго никто не сомнѣвается. 

5. Мѣстоименіе-подлежащее иногда опускается, если его легко можно 
подразумѣвать. Ко&о, иі аппиит тіЬі іетриз сіез, есщие ігапзасіо ай іе ѵепіго 
(зс. те) раііагіз прошу тебя подождать одинъ годъ и позволить мнѣ, по исте¬ 
ченіи этого срока, прійти къ тебѣ. 

6. Русскія вводныя предложенія и слова: (гсакъ) я думаю, 
(какъ) говорятъ, (какъ) каоюется, какъ извѣстно, по моему мнѣ¬ 
нію, по его словамъ, повидимому, вѣроятно, очевидно и т. п.,не 
передаются по-латыни вводными предложеніями и словами, но 
соединяются грамматически съ предложеніями, при которыхъ 
поставлены, и подчиняютъ ихъ себѣ. Примѣры см. въ этомъ же § 

и въ § 184. 
Отдѣльно слѣдуетъ замѣтить: иі аіі, какъ цитата (іезіітопіит); 

папр. иі аіі Сісёго какъ говоритъ Цицеронъ. Апітиз ае^ег, иі 
аіі Еппіиз, зетрег еггаі. — Ш зегіріит езі арий Ілѵіит или иі 
езі арий Ілѵіит какъ мы читаемъ у Ливія. — Ш езі іп ргоѵегЬіо 
по пословицѣ. 

Нотіпаііѵиз сит іпбпіііѵо 

(именительный съ неопредѣленнымъ). 

184. Нѣкоторые глаголы, имѣющіе при себѣ дополненіемъ асе. 

с. іп?., принимаютъ въ страд, залогѣ личную конструкцію 
(потіпаіішз сит іийпіііѵо): винительный подлежащаго въ 
этомъ "случаѣ переходитъ въ именительный, а управляющій 
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глаголъ1) ставится въ страдательномъ залогѣ и согласуется 
съ этимъ именительнымъ какъ съ подлежащимъ. Сказуемое- 

прилагательпое и сказуемо^-существительное при неопредѣ¬ 
ленномъ наклоненіи (см. § 179) тоже ставятся въ именитель¬ 

номъ падежѣ. При переводѣ пот. с. т/*. на русскій языкъ, 

мы обыкновенно употребляемъ безличную конструкцію; 

см. также § 183, 4, 6. 

Асе. с. ш/*.: Пісшіі Нотёгти, саесит Гиібве. 

Шт.с.іп/*.: Нотёгге$ саесгез Гиіззе Лісііиг. 
Говорятъ, что Гомеръ былъ слѣпъ. 

Гомеръ, (какъ) говорятъ, былъ слѣпъ. 

О Гомерѣ (что касается Гомера, то) говорятъ, что онъ 
былъ слѣпъ. 

По преданію, Гомеръ былъ слѣпъ. 

Нозіез ѵісіг еззе йгсипіиг говорятъ, что непріятели побѣ¬ 

ждены.— Нозіез ѵісіит ігі йісипіиг говорятъ, что непріятели 
будутъ побѣждены. 

Съ пот. с. т/’. ставятся: 

a) іиЬеог, теіог, віпог Ьос іасёге мнѣ приказываютъ, за¬ 
прещаютъ, позволяютъ 
это дѣлать, см. § 182. 

b) ргоЫЬѳог Ьос іасёге мнѣ мѣшаютъ это дѣлать 
ргоЬіЪбгІз Ьос Гасёгѳ тебѣ мѣшаютъ это дѣлать и т.д. 

c) тііеог Ъеаіиз еззе кажется, (что) я счастливъ 
ѵісібгіз ЬесШіз еззѳ кажется, (что) ты счастливъ 
▼ібёіиг Ьеаіиз еззѳ кажется, (что) онъ счастливъ 
ѵИётиг Ьеаіі еззѳ кажется, (что) мы счастливы и т. д. 

ѴИѳгіз (ѵИеЪагіз) іпіеііе^егѳ, іпіеііехіззе, іпІе1ІесШгге$ еззе кажется (каза¬ 
лось), что ты понимаешь, понялъ, поймешь; повидимому, ты понимаешь, по¬ 
нялъ, поймешь. 

д) слѣдующія раззіѵа отъ ѵегѣа зепііепйі и йісепАѵ. 

1. во всѣхъ лицахъ: діеог, риіог, іпсіісог, ехізіітог (Ьос йсёге) 

говорятъ, думаютъ, полагаютъ, что я (это дѣлаю). 

Рѣже шіпііог, іпѵепіог, аибіог, аг^иог (меня обвиняютъ, изобличаютъ), 
інзітйіог (меня обвиняютъ) и др. 

2. только въ 3 лицѣ: /еѵіиг, /египіиг, ЪгайЫиг, Іга&ип- 
іиг говорятъ, передаютъ, что онъ... что они... 

ѴШЪапіиг АіНепіепзез а Регзіз ѵісіит ігі казалось (можно 
было ожидать), что аѳиняне будутъ побѣждены персами. — Бі- 

Въ даыиомъ случаѣ — глаголъ, отъ котораго зависитъ асе. с. іп/іп• 
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бсіріта Бгикііші іп Вгііаппіа герегіа еззе ехізіішаіиг полагаютъ, 

что ученіе друидовъ возникло въ Британніи. — І/усигді іетрогіЪиз 
ІІотёгиз іиІ8$е ігаЛгІиг по преданію, Гомеръ жилъ во времена 
Ликурга. 

(Ропз іи ІІіЬсго еІГесіиз еззѳ штііаЪаІиг. — Оссісііззѳ раігеш 8ех. Козсіиз 
иг^шіиг). 

Примічаніѳ 1. Безличная конструкція (съ асе. с. іпГ.) отъ означен¬ 
ныхъ ѵегЬа зепііепсіі и бісепсіі употребляется при: 

ігайііит езі и влсепйит езі, 
ѵеге (гесіе) йгсьіиг справедливо, основательно говорятъ, утверждаютъ, 

(Ггсгіиг тіііі, йгсг роіезі можпо утверждать 
ѵісШиг тіЫ = р1асеі, сравп. § 180. 
Тгасіііит езі Нотёгит саесит Гиіззе. (Личная или безличная конструкція 

возможна при риіапсіит, ехізіітапсіит, Шсіит, іисіісаіит езі). 
Примѣчаніе 2. МіМ ѵЫеог (или просто ѵЫеог) с. іпГ. значитъ: я думаю 

(мнѣ думается), что л..., по моему мнѣнію, л... Кесіѳ Гесіззе (тіЫ) ѵі- 
беог. — Еогіипаіиз зІЫ Бапібсіез ѵібеЬаіиг. 

Времена неопредѣленнаго наклоненія. 

185. ІпГт. ргаезепігз (или асііопіз іп{есіае) означаетъ дѣйствіе про- 
должающееся (не оконченное) и притомъ одновременное 
съ дѣйствіемъ ѵегЪі Ііпііі. 

Іпйп. рег(есІі (или асііопіз рег^есіае) означаетъ дѣйствіе окон¬ 
ченное и притомъ предшествующее дѣйствію ѵегЪі Ііпііі. 

Іпйп. (иіигі (или асііопіз іпзіапііз) означаетъ дѣйствіе пред¬ 
стоящее по отношенію къ дѣйствію ѵегЪі Ііпііі. 

ІпГ. Гиі. асі. есть собственно іпГ. ргаез. сопіи<>. регірѣг. асі. Объ іпГ. Гиі. 
разз. см. § 65, с, N0. 

Еітаге роззшп, роіёгаш, роіиі, роіёго и т. д. 

8сіо іе еггаззе я знаю, что ты ошибся (ошибался). 

бсіёЪат іе еітаззе я зналъ, что ты ошибся (ошибался). 

ЗсіёЪат іе еггаге я зналъ, что ты ошибаешься (ошибался), 

(егѵаЪаз, ійдие е^о зсіёЪат). 

8сіо іе еггаІГігит еззе я знаю, что ты ошибешься (будешь 
ошибаться). 

ЗсгіЬеге ѵісіёгіз, зсгіЬёге ѵійеЪагіз, еегірзіззе ѵійёгіа, зегіріигиэ 
сб$е ѵісіёгіз п т. д. 

Русское неопредѣленное совершеннаго впда вообще нельзя переводить 
посредствомъ іпі. регГ.: сдѣлать = іасёге (не Гесіззе), я не могу этого сдѣ¬ 
лать—іассгѳ поп роззшп; быть побѣждену — уіпсі (не ѵісіит еззе), 
его нельзя побѣдить (опъ не можетъ быть побѣжденъ) — ѵіпсі поп роіезі. 
Саезаг ропіеш Гісгі іиззіі— Цезарь приказалъ навести мостъ. 
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Примѣчаніе. Прп теіигпі (я помню) прошедшія событія часто выражаются 
посредствомъ іп/іп. ргаез., когда лицо было очевидцемъ того, что помнитъ1). 
МеіпІпі СаіОпет аппо апіе, циат тогіииз езі, тесит еі сит бсіріопе йше- 
гсге я помню, какъ Катонъ за годъ до своей смерти бесѣдовалъ со мною 
и со Сципіономъ. 

Іп(. (иі. I (асі. и разз.) иногда описывается посредствомъ 186. 

(оге (/Митт еззе) иі (сит сопіппсігѵо ргаезепііз или ітрег- 
(есіі); при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что: 

а) описаніе бываетъ необходимо, если глаголъ не имѣетъ 
супина (рагі. (Ы. асі.). 

Брего {оге, иі іе раепіісаі ІеѵѴ я надѣюсь 
іаііз 

БрегйЪат (оге, иі Іе раепШгеІ я надѣялся 
Іеѵііаііз 

что ты раскаешь¬ 

ся въ своемъ лег¬ 

комысліи. 

Ь) описаніе можетъ быть и въ томъ случаѣ, когда гла¬ 

голъ имѣетъ супинъ (рагі. (иі. асі.), особенно вмѣсто 
іп(. (иі. разз. 

Брего (оге, иі тіігіез позігіѵіп- я надѣюсь (я надѣялся), что 
сапі (зрегаЪат — ѵіпсёгепі) наши воины побѣдятъ 

у8рего (оге, иі Ьозіез ѵіпсапіиг я надѣюсь (я надѣялся), что нс- 

(зреѵйЬат — ипсегепіиг) пріятели будутъ побѣждены. 

Примѣчаніе 1. Іп{. ргаезепііз сопіи^аііопіз регірЬгазіісае раззіѵае по 
смыслу = іп/*. Гиіигі. Тѣетізібсіез зепзіі, 8І ео регѵепіззеі, зіЬі еззе рег- 
еишіит (см. § 208). Относ, ѵеііе и роззе см. § 183, 2. 

Примѣчаніе 2. Іп(. /иі. II стр адат, и отложит, глаголовъ образуется 
черезъ соединеніе рагі. регГ. съ /оге (не Гиіигит еззе). 8рего ерізійіат 
зегіріат Гоге. — Риіо те отпіа агіеріит Гоге. 

II. Рагіісіріит. 

асі. разз. сіероп. 

рагі. ргаезепііз 
(или асііопіз іп(ес1ае) 

огпапз — Ьогіапз 

рагі. рег/есіі 
(или асііопіз рег^всіае) 

— огпаіиз Ьогіаіиз 

рагі. (иіигі 
(или асііопіз гпзіапі’з) 

огпаіПгиз — Ьогіаіштіз 

і) тетіпі, регГесіит ргаезспз = (будучи очевидцемъ) я запомнилъ, запе¬ 
чатлѣлъ въ памяти и теперь помню. 
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Рагі. ртаез. означаетъ дѣйствіе, продолжающееся (пе окон¬ 

ченное) и притомъ одновременное съ дѣйствіемъ ѵегЬі йпііі, къ 
которому относится. 

Рагі. рег{означаетъ дѣйствіе, оконченное и притомъ пред• 
шествующее дѣйствію ѵегЪі йпііі, къ которому относится. 
Рагі. {иі. означаетъ дѣйствіе предстоящее (см. ниже — пр. 2). 
Аисііо іе сіісепіет = сіісіз іс^ие е^о аисііо. 

АийіёЬат іе сіісепіет = (ІісеЪаз, ійдие е§о аийіёЬат. 
Аийіаш іе сіісепіет = сіісез, ійдие е^о аийіат. 
8ейепз зсгіЬо я пишу 
бесіепз зсгірзі я писалъ I сидя. 

бейепз зсгіЬат я буду писать | 

Примѣчаніе 1. Рагі. регД нѣкоторыхъ отложительныхъ и полуотложп- 
тельныхъ глаголовъ употребляются также въ значеніи рагі. ргаезепігз: агЫ- 
ІгаІиЗ) гаіиз полагая, ѵег'ііиз (ѵегепз) опасаясь, ѵзиз пользуясь, 
зесйіиз слѣдуя, соп/гзнз довѣряя, полагаясь, йіД*ізиз не довѣ¬ 
ряя, не полагаясь, отчаиваясь, даѵіянз радуясь. 

Приданіе 2. Рагі. ?иі. асі. (и беропепііз) употребляется (за исключе¬ 
ніемъ (иійгиз) по большей части въ соединеніи съ формами еззѳ (явными 
или подразумѣваемыми). Рѣже это причастіе ставится (безъ еззе) для вы¬ 
раженія ц?ьли или намѣренія. Р. Согпеііиз Оепиат герёііі Ііаііат беГепзПгиз 
(= иі беГепсІегеі) Публій Корнелій возвращается въ Геную, чтобы защищать 
Италію (имѣя въ виду защиту Италіи). 

Кромѣ того см. $ 78. 

188. Предварительное замѣчаніе. Для сокращеніяпридаточпыхъ 
предложеній какъ опредѣлительныхъ, такъ и обстоятельственныхъ 
могутъ употребляться всѣ причастія, за исключеніемъ рагі. Гиі. 
асі. (и сіеропепііз). См. § 187 съ пр. 2. 

Причастіе употребляется: 

а) какъ опредѣлительное слово (аттрп бутив но е при- 

частіе). При переводѣ на русскій мы употребляемъ 
тоже причастіе или опредѣлительное предложеніе. АгЬог 
Яогепз цвѣтущее дерево. Уісіогіа рагіа одержанная 
побѣда. 

(Въ значеніи существительнаго: Маіе рагіа таіе йіІаЪип- 

(иг „худо нажитое въ прокъ нейдетъ". См. § 111, пр. 2). 

Примѣчаніе 1. Необходимо бываетъ выражать по-латыни опредѣлительнымъ 
предложеніемъ съ дці: 

1) русскія причастія прошедшаго вр. дѣйшвителънаго залога, если 
нѣтъ соотвѣтствующаго отложительнаго глагола. 

Сказавшій — Іосйіиз или циі біхіі (біхёгаі); (по)обѣщавіиій — 
роііісііиз или яиі ргошізіі (ргошізёгаі); взявшій — ^иі серіі (сс- 
регаі); пришедшій — ^иі ѵепіі (ѵепегаі). 
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2) русскія причастія настоящаго вр. страдательнаго залога. Оса- 
ждаемый городъ — игЪв, ^иаѳ оЪзібѳІиг. 

3) при переводѣ выраженій: такъ называемый, вышеупомянутый, нося¬ 
щій заглавіе, озаглавленный (подъ заглавіемъ). 

Негтае, диоз ѵосапі, беіесЪі зипі такъ называемыя Гермы были сбро¬ 
шены. — Сазіга диае зирга йіхгтпз, соттетогаѵгтиз вышеупомянутый 
лагерь. — ЬіЪег іііѳ, диі хтсгіЫіиг Ьаеііиз извѣстное сочиненіе, носящее 
заглавіе „Лелій". 

N6. Присутствующіе = ^иі абзипі (асіёгапі). 

Ь) причастіе употребляется какъ обстоятельственное 
слово взамѣнъ придаточныхъ предложеній съ сою¬ 

зами (предикативное причастіе) (см. § 189). Прц 
этомъ бываетъ двоякая конструкція: 

1. Если подлежащее придаточнаго предложенія встрѣ¬ 

чается въ главномъ въ какомъ-нибудь падежѣ, то причастіе, 

замѣняющее придаточное предложеніе, ставится въ этомъ же 
падежѣ (рагі. сошшісіипі). 

2. Если подлежащее придаточнаго предложенія совсѣмъ 
не встрѣчается въ главномъ, то оно ставится въ творительномъ 
падежѣ, съ которымъ и согласуется причастіе (аМ. аЪвоШіив1)- 

Сигіо ай Госшп вейепіі (= сит Самнитяне принесли большое 
зейёгеі) та^пиш аигі ропйиз количество золота Курію, си- 
батпііез аМиІёгипі дѣвшему у очага (=въ то 

время, когда онъ сидѣлъ у 
очага) 

Піопузіиз бугасизіз ехриі- Діонисій, изгнанный (будучи 
низ (=* розЦиаш бугасйзіз изгнанъ) изъ Сиракузъ, зани- 

ехриізиз езі) риёгоз СогіпіЬі мался обученіемъ дѣтей въ 
йосёѣаі Коринѳѣ (= послѣ того какъ 

Діонисій былъ изгнанъ изъ 
Сиракузъ, онъ занимался...) 

РуіЬа^бгаз Тагдиіпіо вирег- Пиѳагоръ прибылъ въ Италію 
Ьо ѵедпапіе (= сит Та^иі- въ царствованіе Тарквинія 
піиз бирегЪиз гедпагеі) іп Гордаго (= въ то время, 

Наііат ѵепіі когда царствовалъ Тарквиній 
_ Гордый). 

*) Латинскому аЫ. аЬз. соотвѣтствуетъ въ ц.-славянскомъ и древне-русскомъ 
языкѣ — дательный самостоятельный, въ греческомъ языкѣ — депеііѵиз аЪзоІиіиз. 
Море же Вѣтроу веднкоу ды,\лі*ціоу вьстшфб = ^ те ваХаааа аѵероѵ уеуаХоѵ 
пѵіоѵгос 6іт]убід€то (Іо. 6, 18). Въ лѣтоп.: и придоша (половцы) въ монастырь 
Печерскій, намъ сущимъ по кельямъ почивающимъ по заутрени. [Вдругъ съ волной 
упадетъ (судно), и, кругомъ взгроможденному морю, видитъ какъ будто изъ адскія 
бездны далекое небо. Жук.] 

Ц, Я*Кіфоровъ. Лат. 18 
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КедіЬиз ехасЫз (= сшп ге^ез По изгнаніи царей (=■ когда 
ехасіі еззепі) сопзйіез сгеаіі цари были изгнаны) были 
8шіі избраны консулы. 

ПрйиЕчаніѳ 2. РагІІсір. регГесМ отъ глаголовъ отложѵтельныхъ, со- 
чипяющихся съ винительнымъ падежомъ (безъ предлога), въ аЫ. аЪвоІ. 
не употребляется. 

N13. Русское обстоятельственное предложеніе съ прошед¬ 
шимъ совершеннаго вида дѣйствительнаго залога (а также дѣе¬ 

причастіе того же времени и залога) можно выразить по-ла¬ 
тыни причастіемъ (съ сохраненіемъ дѣйствительнаго оборота) 

только въ томъ случаѣ, если есть соотвѣтствующій отложи¬ 

тельный глаголъ; въ противномъ случаѣ необходимо бываетъ 
дѣйствительную конструкцію обращать въ страдательную или 
ставить предложеніе съ союзомъ. 

Послѣ того какъ Цезарь ободрилъ солдатъ, онъ подалъ 
знакъ къ битвѣ (ободривши солдатъ, Цезарь...) — Саезаг 
тііііез сокогіаіш зі§пит ри^пае Йебіі. 
Послѣ того какъ греки взяли Трою, они ее разрушили 

(взявши Трою, греки разрушили ее) = послѣ того какъ 
Троя была взята, греки ее разрушили — Тгоіат саріат 
Стгаесі Деіеѵепіпі. 
Послѣ того какъ греки взяли Трою, они вернулись до¬ 

мой (взявши Трою, греки вернулись домой) = послѣ того 
какъ Троя была взята, греки вернулись домой — Тгоігё 
саріа Стгаесі (Іотшп гесііёгшіі. 
Послѣ того какъ лакедемоняпе услыхали, что стѣны 

строятся, они отправили въ Аѳины пословъ = услыхавши, что 
стѣны строятся, лакедемоняне отправили въ Аѳины пословъ — 

Пасесіаетопіі розі^иат аисііегипі тигоз іпзігиі, Іедаіоз Аіііёпаз 
тізёгипі. 

І89. Рагі. сопгипсіит и аЫ. аЪзоІиіиз служатъ для сокращенія при¬ 

даточныхъ предложеній времени, причины, уступленія, 
условія гі образа дѣйствія (см. также § 187, пр. 2). При пере¬ 

водѣ рагі. сопі. и аЫ. аЪзоі. на русскій языкъ мы употребляемъ 
дѣепричастія (а иногда и причастія, особенно вмѣсто дѣепри¬ 

частія страдательнаго залога), предложенія съ союзами, отгла¬ 

гольныя существительныя. 

Причастіе взамѣнъ придаточнаго пр’едл'ожепія 
рремени: (}шз РІаібпеш Іе&епз Зосг&ііз іпогіет поп іІІасгіт&ЬіІ 

кто, читая Платона, но будетъ оплакивать смерти Ср- 
&рат$? 



- 179 189. 

Саезаг еяшШи ргаетіззо (пославши впередъ) зиЪзе- 
ЧиеЬаіиг отпіЪиз сорііз. 
Ріаіо Зугасазаз гесіііі Бібпіз ргесіЬиз асійисіиз (уступивши 
просьбамъ Діона, вслѣдствіе просьбъ Діона). 
С. ЕЧатіпіиз гѳіі^іопѳ пе^іесіа (вслѣдствіе прене¬ 
бреженія религіозными обрядами) сесісііі; арий Тгази- 
шёпит (у Тразименскаго озера). 
Мепйасі Ъотіпі пе ѵегит ^иібет (іісепіі сгейёге зоіётиз 
(хотя бы онъ говорилъ правду). 
Мисіиз Рогзеппат іпіегйсёгѳ ргорозііа зіЬі тогіѳ со- 
паіиз езі (несмотря на то, что ему угрожала 
смерть). — РегсІШз геЬпз отпіЬиз іатеп ірза ѵігіиз ве 
зизіепіаге роіезі даже если все потеряно, добродѣтель 
въ себѣ самой можетъ найти поддержку. 
С^іііз роіезі тогіеш теіиепз (если боится) еззе поп тізег ? 
Мебісі саиза тогЬі іпѵепіа сигаіібпет іпѵепіат еззе ри- 
Іапі врачи думаютъ, что, если найдена причина болѣзни, 
то открытъ и способъ лѣченія, 

образа дѣйствія: Котапі оѵапіез ас ^гаіиіапіез (съ ликованіями и по¬ 
здравленіями) Ногаііит ассерёгипЬ. 
Киііа іпіегрозТіа биЪііаііёпе (не колеблясь ни минуты) 
Саезаг Іе^іОпез ех сазігіз ейихіЪ. 

Принѣчагіѳ 1. Рагі^ сопі. и аЫ. аЪзоІ. можно переводить также посред¬ 
ствомъ сочиненнаго главнаго или соподчиненнаго придаточнаго пред¬ 
ложенія (съ союзами и, а. но и т. п.). 

Віѵіііасиз аихіііі реіепйі саиза Котат ргоГесіиз іпГесіа ге гебііі (ѣздилъ 
въ Римъ просить помощи, но вернулся ни съ чѣмъ). — Неіѵеііоз Саезаг 
а^геззиз таощат рагіет еогит сопсШ (напалъ... и перебилъ). — Бе- 
теігіиз ішрйііі РЫІіррит, иі отіззіз Аеібііз Ьеііит Котапіз іпГеггеі (оста¬ 
вить этолійцевъ и пойти войною на римлянъ). 

Примѣчаніе 2. Непосредственная послѣдовательность одного дѣйствія 
за другимъ выражается повтореніемъ предшествующаго глагола въ формѣ 
рагі. рег{. разе, (въ значеніи нашихъ и, и затѣмъ, а затѣмъ). Ехегсііит 
Гипйіі Ги^аЦие, і'изит регзедиііиг (затѣмъ преслѣдуетъ). — Ноз^ез игЬеш 
серёгипі саріапщае бігіриёгипі. (взяли и разграбили). 

причины: 

уступленія: 

условія: 

Примѣры перевода латинскихъ причастій посредствомъ отглагольныхъ 
существительныхъ: 

послѣ освобожденія отечества; 
вслѣдствіе освобожденія отечества; 

раігіа ИЪегаіа ^ въ случаѣ освобожденія отечества; 
несмотря на освобожденіе отечества; 
освобожденіемъ отечества. 

агЬіігаіиз въ убѣжденіи, въ предпо- Іе айіиѵапіе съ твоею помощью 
ложенш 

геѵегзиз по возвращеніи 
іпіегго^аіиз (на вопросъ) гезропбі 
те ргаезепіѳ въ моемъ присутствіи 
урЫз аЬзѳпЦЬцз ваше отсутствіе 

Іе поп айіиѵапіе безъ твоей помощи 
Ъеііо сопГесіо по окончаніи войны 
Іітепз, ѵѳгііиз (ѵегепз) изъ опасенія, 

изъ страха 
шогіѳпз при смерти (на смертномъ одрѣ) 

ХГ 
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Шіо реіепіі, іпіегго^апіі <ЗІхі1 на прось¬ 
бу, на вопросъ сына онъ сказалъ 

воіѳ огіепіѳ при восходѣ солнца 
воіе огіо послѣ восхода солнца 
пипііо аііаіо при извѣстіи, по полу¬ 

ченіи извѣстія 

раіге тогіио послѣ смерти отца 
ѵігШіе ехсеріа за исключеніемъ добро¬ 
дѣтели 

дио ргоеііо Гасіо послѣ этого сраженія 
Ьас огаіібпѳ ЪаЫіа послѣ этой рѣчи 
^ио Гасіо,циіЬиз геЪиз §езііз послѣ этого. 

Ап&еЪапі Нашіісагет Зісіііа Запііпіадиѳ ашіззае (потеря Сициліи и Сардиніи). 
Другіе примѣры см. въ §§ 190 и 193, пр. 

190. Въ аЫ. аЪзоІ. вмѣсто причастія могутъ стоять также суще¬ 
ствительныя и прилагательныя (сравн. $ 117). 
Тагдиіпіо геде #пез Еотапі ргоіаіі зипі (Та^иіпіиз гех бпез 

Котапоз ргоійііі) въ царствованіе Тарквинія были расширены 
римскія границы. 

НаппіЬйІе ѵіѵо Еотапі пип^иат зе зіпе іпзііііз ГиіПгоз ехізіі- 
таЪапі (при жизни Ганнибала, пока будетъ живъ Ганнибалъ). 

НаппіЬаІе іисе подъ начальствомъ Ганнибала. 

НаппіЪаІ, дио Йисе Ганнибалъ, подъ начальствомъ котораго. 
Сісегбпе сопзйіе въ консульство Цицерона. 

М. Сісегбпе Ж. Апіопіо сопзиШшз въ консульство Марка Цице¬ 

рона и Марка Антонія (но: Сісегбпе еі Апіопіо сопзиііЬиз). 
ТЬетізібсІе аисібге по совѣту Ѳемистокла. 

Раіге іпѵііо противъ воли отца. 

Ме іпзсіепіе (ітргийепіе, ідпаго) безъ моего въдома. 

8а1ѵа 1е§е безъ нарушенія закона. 

Саиза іпсо&пііа безъ всякаго слѣдствія. 
Ьміісій саиза безъ суда и слѣдствія. 
ІпГесіа ге не выполнивши дѣла, не сдѣлавши ничего (ни съ чѣмъ). 
8егёпо саеіо при ясномъ небѣ. 

Примѣчаніе. АЫ. аЪз. всегда находится въ тѣсной связи со сказуе- 
мимъ, поэтому нельзя сказать Нотапі іесет паѵез Ѵаіегіо Лесе тізёгипі 
(вм. Ѵаіѳгіит сит (іесет паѵіЬиз) — римляне отправили 10 кораблей подъ 
начальствомъ Валерія. — За^ипіит осіаѵо тепзе розі, яиат оЪзісІёгі соеріига 
егаі, саріит еззѳ Ьіѵіиз аисіог езі по свидѣтельству Ливія, Сагунтъ былъ 
взятъ на восьмомъ мѣсяцѣ осады (Заещпіиіп саріит езі Ьіѵіо аисіогѳ 
значило бы: Сагунтъ былъ взятъ по совѣту Ливія). 

191. При нѣкоторыхъ глаголахъ чувственнаго воспріятія, особенно при 
ѵШео иаисііо, а также при (асіо и гпЛасо въ значеніи представляю, изоб¬ 
ражаю (въ сочиненіи или на сценѣ) ставится асе. рагі. ргаез. для обозна¬ 
ченія положенія или состоянія, въ которомъ мы видимъ или представляемъ 
какое-либо лицо или вещь. 

ѴИі іѳ Ги^іепіѳт (однако въ томъ же смыслѣ говорятъ и ѵісіі іѳ ('идёте). 
Аисііѵі іѳ (Іісепіет = аисЦѵі іе сЦсбгѳ иди 1е, сит Фсегез* 
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ЙотВпіз Ьаёгіеш соіѳпіѳт а^гит Гасіі (раяз.: а^гига а Ьаёгіе соіі Гасіі). 
Гомеръ изображаетъ Лаэрта1) обрабатывающимъ свое иоде (иди: у Гомера 
Лаэртъ обрабатываетъ свое поле). 

О способахъ перевода русскихъ дѣепричастій. 

1) Русское дѣепричастіе настоящаго времени выражается по-латыни: 192. 

a) посредствомъ рагі. регр. нѣкоторыхъ отложительныхъ и полуотло¬ 
жительныхъ глаголовъ: агЪіігаіиз думая, полагая, изиз поль¬ 
зуясь, зесйіиз слѣдуя и т. д., см. § 187, пр. 1. 

b) предложеніями съ союзами: йит (§ 229), сит (§§ 227, 228). 
c) рѣже посредствомъ рагі. ргаез. С}иіз Ріаібпет Іе^епз Зосгаііз тогіет 

аоп ШасгітШІ *)? 
<і) творительнымъ падежомъ герундія и герундива (§ 194). 

2. Русское дѣепричастіе прошедшаго времени выражается по-латыни: 

a) посредствомъ рагі. реготложительныхъ и полуотложитѳ ль- 
ныхъ глаголовъ, см. § 188, Ь, пр. 

b) предложеніями съ союзами: роз^иат, иЫ (§ 204), сит (§§227, 228) 

и друг. 
c) посредствомъ рагі. рег/.разз. (рагі. сопіипсіитилиаЫ. аЪзоІиІиз). 

См. §§ 188, Ь; 189. 

III. Оегипйіит и ^егшнііѵит. 

1. Герундій замѣняетъ косвенные падежи употребленнаго 193. 

въ значеніи имени существительнаго іп/іпіііѵі ргаевепііз асііѵг 
(или йеропепйз); при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что винитель¬ 
ный герундія ставится только послѣ предлога (обыкновенно ай)• 
Герундій имѣетъ дѣйствительное значеніе, управляетъ паде- 

оіеомъ своего глагола, опредѣляется посредствомъ нарѣчія (см. 

§ 175): ай Ъейіе ѵіѵепйшп для счастливой жизни. 

Герундивъ есть отглагольное прилагательное и имѣетъ стра¬ 
дательное значеніе: ІіЬегапйиз тотъ, котораго должно осво¬ 

бодить; тотъ, который долженъ быть освобожденъ. 

Герундій и замѣняющій его въ нѣкоторыхъ случаяхъ герун¬ 

дивъ переводится на русскій языкъ обыкновенно неопредѣлен¬ 

нымъ наклоненіемъ или отглагольными существитель¬ 

ными (особенно на ге). 
2. Вмѣсто герундія съ дополненіемъ въ винительномъ 

падежѣ употребляется большею частію конструкція съ герунди¬ 

вомъ; при этомъ винительный дополненія переходитъ въ падежъ 
герундія, а самый герундій обращается въ герундивъ, который 

*) Лаэртъ — отецъ Одиссея. 
*) Переводъ въ § 189. 
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и согласуется (въ родѣ, числѣ и падежѣ) съ дополненіемъ, пере* 
шедшимъ въ падежъ герундія. Такимъ образомъ: 

вмѣсто сирігіііаа сопйепйі игЪепі говорятъ: 

сирісПіаз ш*Ы$ сопсіепсіае 
(желаніе основать городъ). 

Емѣсто йеіесіагі Іедепйо НЬгоз говорятъ: 
йеіесіагі ІіЪгіз 1е§епси$ 

(находить удовольствіе въ чтеніи книгъ). 

Но только: ГасиНаз рагсепйі сіхіЪиз (возможность пощадить 
гражданъ) и т. п. 

о. Герундій съ прямымъ дополненіемъ: 

a) всегда замѣняется герундивомъ, когда зависитъ отъ 
предлога или стоитъ въ дательномъ падеоюѣ: 

іп ІіЬегагнѣг раігіа (вм. іп ІіЬегапбо ргХпат) при освобожденіи отечества 
а(1 ххѵЪет ІіЬегапсіаш для освобожденія города 
к'§іопі$ орргітепсіав саиза для уничтоженія легіона 
сііеш (Іісёге сазігів орри§;папсМ« назначать день для нападенія на лагерь. 

b) обыкновенно замѣняется герундивомъ, когда стоитъ 
въ родительномъ или въ творительномъ падеоюѣ (безъ 
предлога): 

сопзіішт саріепбае игЬів (чаще, чѣмъ сопзіііит саріепсіі тЪегн) мысль 
пзять городъ; 

агз асітіпізішніае геі риЫІсае (чаще, чѣмъ агз абтіпізігапсіі гет риЫі- 
сат) искусство управлять государствомъ; 

ёеіесіагі ІіЬгів 1е&еп<1/« (чаще, чѣмъ сіеіесіагі Іедепйо ИЬгоз). 

Примѣчаніе 1. Шог, ргиог, рипдог, роігог, которые были первоначально 
переходными глаголами, могутъ имѣть герундивъ вм. герундія. Нозіез 
ш зрет ѵепёгипі сазігогит роііиініогит. 

c) не обращается въ герундивъ, когда прямымъ допол¬ 

неніемъ бываетъ средній родъ мѣстоименія или 
прилагательнаго: 

біпйіпш аіщиій а&епсіі яселаніе что-нибудь дѣлать 
яіисііит ріига со^позсепсН желаніе знать больше. 

Примѣчаніе 2. При иереводѣ на латинскій языкъ русскихъ отглагольныхъ 
существительныхъ только тогда можно употреблять герундій и герундивъ, 
когда дѣйствіе, выражаемое этими существительными, представляется не 
оконченнымъ или предстоящимъ. Напротивъ, если обозначается 
дѣйствіе оконченное, употребляется рагігсіріит регресіг раззгѵп 

ТЪгазуЬйІиз ех раігіа ІІЬегапйа $1огіаш зе сарійгит аеіетат зрегаЬаі 
(освобожденіемъ отечества — дѣйствіе предстоящее (по отношенію къ 
управляющему глаголу — зрегаЬаі), еще только вадуманное). 
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ТЬгазуЬпІиз ея раігіа ІіЪегаіа ^Іогіат серіі аеіегпат (освобожденіемъ 
отечества — дѣйствіе оконченное). 

АЬ игЬѳ орри&папсіа НаппіЬаІеш аЬзІеггиёгипі сопзресіа шоепіа видъ 
стѣнъ удержалъ Ганнибала отъ штурма города. — Ношёгиз Гиіі апіе Котат 
сопсШат Гомеръ жилъ еще до основанія Рима. 

Объ употребленіи падежей герундія и герундива. 

Предварительное замѣчаніе. Іп{гпіііѵиз въ образцовой 194. 

прозѣ употребляется только въ зависимости отъ глагола1), между 
тѣмъ какъ въ русскомъ языкѣ неопредѣленное можетъ стоять 
также при имени существительномъ и прилагательномъ. По-ла¬ 

тыни въ этомъ случаѣ употребляется герундій или герундивъ, 

напр. искусство писать — агз зсгіЪепйі (не зсгіЪёге); оссазго 
раЬгіае ЫЬегапйае (удобный) случай освободить отечество; 

репіиз геі риЫгсае дегепйие опытный въ управленіи госу¬ 

дарствомъ. 

1. Родительный герундія (какъ дсп. зиЫесііѵиз, оЫесііѵиз 
и аррозгііѵиз) ставится: 

a) при существительныхъ, 
b) при прилагательныхъ, требующихъ родительнаго па- 

деоіса (§ 169, а). 

c) при саиза и згаііа (для, ради; для того, чтобы, см. § 166). 

врез ѵіпсепсіі надежда на побѣду агв Ъепе ѵіѵепйі умѣнье хорошо жить 
сирШгіав бізсепбі желаніе учиться /асиііав (Іісепсіі даръ слова 
саива раепііешіі причина раскаянія, сиргйиз бізсеікіі желающій учиться 

поводъ къ раскаянію гпвиеіиз паѵі&апсіі не привыкшій къ 
раігіае ИЬегапйае саива для освобо- мореплаванію 

жденія отечества, для того, чтобы реггіив йісепйі умѣющій говорить 
освободить отечество ѵох, потеп сагепйі слово сагёгѳ 

Бепе ѵіѵегкіі сирісіііаіе іпсепзі отпез зитиз всѣ мы желаемъ 
жить хорошо. — БетозЙіёпез Ріаібпіз зіибіозиз аибіепйі Іиіі 
(любилъ слушать). — Ріѵіііасиз аихіііг реіепйі саиза Поташрго- 

іёсіиз езі. 

Примѣчаніе 1. При теі9 іиі, виі, повігі, ѵевігг всегда ставятся формы 
герундива на і безъ различія числа и рода (сравн. § 165, пр. 2). Оегтапг 
ригдапйі виі дгаіга (для своего оправданія) ай Саевагет Іедаіов тіііипі. 
8іі тойо, таіег, соріа ріасапйі іиі мать! только бы была возможность 
умилостивить тебя. 

*) Исключеніе представляетъ гпіёгеві гпіег есть разница между, напр. іпібгезі 
іпіег саісге еі е^Оге есть разница между словами „не имѣть" и 0нуждаться". 
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Прккі'іагіе 2. При многихъ выраженіяхъ, образовавшихся отъ соеди¬ 
ненія существительныхъ съ какимъ-нибудь глаголомъ, можетъ 
стоять: 

a) родительный герундія (герундива) въ зависимости отъ существитель¬ 
наго (на вопросъ: какой?), 

b) другая конструкція, при отношеніи къ цѣлому предложенію. 

Тетриз езі аЪешніі. Іетриз езі аЫге (те). 
БіШсПіз езі агз гет риЫісат ге&епсіі — ге^ёге гет риЫісат. 
Саііііпа сопзгіігіт орргітепйае геі С. сопзіііит серіі орргітёге гет риЪН- 
риЫгсае серіі (обрат, вниманіе на сат (обрат, вниманіе на слово- 
слов орасположеніе). расположеніе), 

браііиш, Гасиііаіет, Іетриз б&ге агта — ай агта саріепба 
саріепбі. и т. д. 

2. Винительный герундія ставится при ад (рѣже при дру¬ 
гихъ предлогахъ). 

Вгеѵе іетриз аеШііз заііз Іопдит езі ай Ъепе ЪеаіЕдие ѵіѵепйит 
краткое время жизни достаточно продолжительно для того, чтобы 
жить хорошо и счастливо.—Бейз ѵиіі отпіЬиз раіёге ад 8е 
ріасапдит еі соіепдит ѵіат Богъ хочетъ, чтобы всѣмъ былъ 
открытъ путь къ Его умилостивленію и почитанію. 

3. Творительный герундія употребляется: 

a) безъ предлога, какъ аЫ. іпзігитепіі, при чемъ иногда 
переводится дѣепричастіемъ. 

b) въ зависимости отъ предлоговъ аЪ, де, ех, іл. 

Ѵпиз Ьото поЫз сипсіапйо гезіііиіі гет одинъ человѣкъ воз¬ 

становилъ намъ государство своею медлительностію1). — Нотіпіз 
шепз йізсепдо аіііиг человѣческій умъ развивается посредствомъ 
ученія. — Шііі а&епдо Ьотіпез таіе іасёге дізсипі ничего не 
дѣлая, люди научаются дѣлать зло. — Атісіііа дісіа езі аЪ 
атапдо. — баііі зипі іп сопзііііз саріепдіз тоЫІез (перемѣнчивы 
въ своихъ рѣшеніяхъ). 

4. Дательный герундія употребляется рѣдко и притомъ только въ нѣ¬ 
которыхъ выраженіяхъ, напр. 
йесетѵггі Іе^ІЪиз зсгіЬшнііз комиссія сііет бісёге ргоеііо Гасіепбо 

изъ 10 членовъ для составленія за- Іосиш сарёгѳ сазігіз типіепбіз 
коновъ ргаееззѳ (ргаейсеге) паѵіЬиз аѳбШсап- 

сотіііа сопзиІІЪиз сгеапсііз комедіи сііз завѣдывать (поручить завѣды- 
для избранія консуловъ ваніе) постройкой кораблей. 

195. Далѣе, герундивъ употребляется для выраженія необходим 
мости, а въ соединеніи съ отрицаніемъ также для обозначенія 
возможности. 

*) Поетъ Энній о Фабіи Максимѣ Кунктаторѣ. 
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Герундивъ въ этомъ значеніи употребляется: 

1) какъ опредѣленіе: 

іасіпиз Іашіапсіит поступокъ, который должно хвалить = по¬ 
хвальный поступокъ; ѵіг тахіторёге соіепсіиз глубоко уважае¬ 
мый человѣкъ; гез поп сопіетпепба дѣло, которымъ не слѣдуетъ 
(нельзя) пренебрегать; агго§апііа поп іегепба невыносимое 
высокомѣріе. 

2) какъ сказуемое — при е88е. 

Дѣйствующее лицо въ этомъ случаѣ ставится въ датель¬ 
номъ падежгъ. См. § 80, II и пр. 

Для избѣжанія неясности говорятъ: ІіЬі а те оЫетрегапбиш езі — я 
долженъ слушаться тебя. ТіЬі а те сопзиіепбит езі — я долженъ заботиться 
о тебѣ. 

3) при дѣйствительномъ и страдательномъ залогѣ гла¬ 
головъ : 
спгаге заботиться, велѣть, 
ййге, Ігабёге давать, передавать, 
геіівдиёге, сопсёйёге, регшіШге оставлять, предоставлять, 
поручать, 

впзсірёге брать на себя (браться) и т. п. 
для обозначенія того, что должно быть сдѣлано съ пред¬ 

метомъ (цгьль). 
ѴгЪет бих тіІійЬиз йігіріепйат йейіі (на разграбленіе). 
ТТгЪз а бисе тіІШЬиз йігіріепйа йаіа езі. 
Саезаг ропіет іп Аг&ге (асіепбит сигаѵіі Цезарь велѣлъ по¬ 

строить мостъ на рѣкѣ Арарѣ, позаботился о постройкѣ моста. — 
Саезаг ипат 1е§ібпет іп Могшоз (въ область мориновъ). С. РаЬіо 
бебіі бисепбат. 

IV. Зиріпит. 

Биргпа, по своей Формѣ, суть винит, и творит, падежи 196, 
отглагольнаго существительнаго 4 склон.; они употребляются 
рѣдко и всегда могутъ быть замѣнены другими конструкціями, 

а) Супинъ на ит обозначаетъ цгьль (на вопросъ: для 
чего?) при глаголахъ движенія: гге,ѵетге, сопѵёпіге, 

тйіёге. 

СиЫііш іге итти спать, ѵепйімш іге итти на охоту, Сгшпеп- 
Шшя іге, тШёге отправляться, посылать на Фуражировку. Аебиі 
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1е§;аіо8 ай Саез&гет тізёгипі го^аіит аихіііит эдуи отправили 
къ Цезарю пословъ просишь помощи, съ просьбою о помощи1). 

Вмѣсто Іе^Ліоз тізёгипі расет реіНиш (оіщ отправили пословъ про¬ 
сить мира, съ просьбою о мирѣ) можно сказать: 

1е§;аі08 шізёгипі, иі &иі) расет реіёгепі 
» „ расіз реіепёае саиза 
„ „ ай расет реіепбат. 

Ь) Супинъ на и употребляется только въ нѣкоторыхъ вы¬ 

раженіяхъ, какъ аЫ. Іітйаііопіз} напр. іпсгейіЫІе езі 
йісіи невѣроятно сказать, пеіаз езі йісім грѣшно ска¬ 

зать, Гасііе іпіеііесім, оріітшп Гасіи, іивипйиш аийіім. 

РІег^Цие йісіи диат Гасіи Гасііібга зипі многое легче на сло¬ 
вахъ, чѣмъ па дѣлѣ. — <^пой оріітит Гасіп ѵісіеЪііиг, Гасіез. 

ВмЬсто гез езі Гасіііз сохшій (это [дѣло] легко узнать) можно сказать 

гез ГасШз езі ай содпозсепйит 
гез Гасііе со&позсііиг 
Гасііе езі гет со^позсёгѳ 
геі со^піііо ГасШз езі. 

Ѳ. Объ употребленіи временъ. 
I. Тешрога іпйісаііѵі. 

197. Ргаезепз, по значенію и употребленію, сходно съ русскимъ 
настоящимъ временемъ. 

ВсгіЬо, 1е§іішіз, іопаі, Котае зипшз; іат йіи іе ехзресіатиз.— 

Сісего йосеі, Саезаг йісіі (т.-е. въ своихъ сочиненіяхъ, которыя 
еще теперь существуютъ).—Рогіез Гогійпа аёійѵаі. 
О ргаез. Ьізіогісшп см. § 198, 2. 

198. РегГесІит. Различаютъ два случая употребленія регГесіі: 

1. РѳгГесІпш ргаезепз или Іодісит (собственно регГ.) 

означаетъ результатъ оконченнаго дѣйствія, который еще 
продолжается въ настоящее время какъ состояніе. Поэтому рег- 

1‘есішп ргаезепз можетъ быть замѣнено настоящимъ другого 
глагола (или даннаго глагола, но съ отрицаніемъ); перево¬ 

дится оно на русскій языкъ прошедшимъ совершеннаго 
вида или настоящимъ (регГ. ргаез. = греческому регіесіит). 

9 Сравн. достигательное наклоненіе (или супинумъ)вь древн.-ц.-слав. языкѣ: 
нд/п (>мбъ до китъ; въ новомъ текстѣ неопредѣленное наклоненіе; нд& рыьы дошітн. 
Іоан. 21, 3. 
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СопзіІіі = зіо. Сопзбгіі = зейео. Сопзибѵі = зоіео. БісІІсі, со- 
^пбѵі = 8сіо. Бесгёѵі, зіаіиі, сопбіііиі = іпіЬі іп апіто езі. — Ѵіхё- 
пті = ихъ уже нѣтъ въ живыхъ. —Біхі говоритъ ораторъ, окан¬ 

чивая рѣчь. — Риітиз Тгбез, Гиіі Шит!1) (= нѣтъ ужъ болѣе 
троянцевъ, нѣтъ уже Иліона). 

Всегда переводятся настоящимъ шешіиі, ойі, поѵі помню, 

ненавижу, знаю (позсо познаю). 

2. РегГесіит Тгізіоѵісиш (повѣствовательное регГ.) озна¬ 
чаетъ дѣйствіе, совершившееся въ прошедшемъ времени, безъ 
отношенія къ другому дѣйствію, и употребляется поэтому въ раз¬ 

сказѣ о минувшихъ событіяхъ. РегГ. Ыбіогісит переводится 
на русскій языкъ прошедшимъ совершеннаго, а иногда и 
несовершеннаго вида (регГ. Ыбі. соотвѣтствуетъ греческому 
аористу, нѣмецкому ітрегГесіит Ызіогісит, Французскому разве 
йёГті). 
Особенно слѣдуетъ замѣтить употребленіе регГесіі вм. русскаго 

прошедшаго времени несовершеннаго вида при зегпрег, пипдиат, 

Ши, заере и при численномъ обозначеніи времени (на во¬ 

просъ: какъ долго? см. § 160, а). 

Ѵепі, ѵісіі, ѵісі пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ2).— Кедйіиз іп 
бепаіит ѵепіі, тапсіаіа ехрозиіі, зепіепііат пе йісёгеі, гесизаѵіі, 
геййі сарііѵоз пе&аѵіі еезе иШе. 

Нос пето Гесіі (этого никто не дѣлалъ). — Сіи ѵіхіі. — Аг§ап1Ьо- 

піив диісіат ОасІіЪиз осіодіпіа ге^паѵіі аппоз, сепіит ѵі^іпіі 
ѵіхіі. — МіЬі зетрег сопересШз ѵезіег іисипсііббітиз езі ѵізиз. 

Ерізійіа зсгіріа езіможно перевести: 1) письмо написано (подразум, есть) 
(= регГ. ргаез., греч. регГ.), 2) письмо было написано (=$ет?.Ызіог.$ греч, 
аористу). 

Бошиз ошпіЬиз геЬиз огпаіа аЦие герегіа езі (регГ.ргаез.). Мііііез егапі 
Іп шито сизіойіае саиза соііосаіі. — Іп ерізійіа зсгіріит егаі, иЬ асі Іисіоз ошпіа 
рагагеі (=греч. рѣ^иатр. = ёуёудапіо). 

Въ оживленномъ разсказѣ вм. регГ. Ііізі. ставится рѵае~ 

вепв Ызіогісит. 
Копшіиз ехегсііит Іюбііит ГипсШ Ги§аЦие, Ги8ит регзедиііиг 

Ромулъ разбиваетъ на голову непріятельское войско, затѣмъ3) 

преслѣдуетъ его. 

Примѣчаніе 1. Если необходимо нагляднѣе обозначить продолжающееся 
состояніе, какъ результатъ оконченнаго дѣйствія, то ставится рагі. регр. 

!) Слова жреца Паыѳа (въ „Энеидѣ** Вергилія). 
*) Слова Цезаря, 
*) См. § 189, пр. 2. 
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разз. съ ЬаЪео или іепео. ІІгЪет саріат іепео = сері еі іепео; гет со^пііат 
ѣаЪео на ряду съ со^пОѵі. (Саезаг е^иііаіит ех отпі ргоѵіпсіа соасіиш 
ЪаЪбЪаі). 

Для той же цѣли употребляется рагіісір. регГ. разз. съ тіЫ езі, напр., 
иііЪі регзиЕзшп езі (= тіЫ регзиЕзі) я убѣжденъ, тіЫ зіаійіит езі я имѣю 
твердое рѣшеніе. 

Примѣчаніе 2. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ русскія страдательныя формы 
совершеннаго вида, выражающія состояніе, передаются по-латыни посред¬ 
ствомъ ргаезепз или ітрегГесіпт; напр. со§ог я вынужденъ (я вижу себя 
вынужденнымъ), ИЬег іпзсгіЬііиг книга озаглавлена. Ѵезопііо оррМііт паійга 
Іосі типііиг. — Ыеіѵеііі ипйщие Іосі паійга сопііпеЬапіиг. 

Примѣчаніе 3. Русское сталъ (началъ) съ неопред, наклон, выражается 
по-латыни посредствомъ соері тоже съ неопред, наклон., напр. Ьозіез Ъеі- 
Ішп рагагѳ соерёгипі непріятели стали (начали) готовиться къ войнѣ. 

199. ІтрегГесішп означаетъ дѣйствіе или состояніе продолэюавшееся 
(или не оконченное) и переводится на русскій языкъ прошед¬ 

шимъ несовершеннаго вида. Ітрег[есІит употребляется: 

a) безъ отношенія къ другому прошедшему времени— 

при изображеніи нравовъ, обычаевъ и вообще дѣй¬ 
ствій повторявшихся. 

АШсиз тепйасіиш педие (іісёЪаі педие раіі роіёгаі. — 

Апзёгез Котае риЫісе аІеЬапіиг іп Сарііоііо (но также: аіі 
зоШі зипі). 

b) въ отношеніи къ другому прошедшему времени — 

для обозначенія дѣйствія, еще продолжавшагося (не 
оконченнаго) во время другого прошедшаго дѣйствія 
( одновременность). 

Сит Саезаг іп Оаіііат ѵепіі\ аііепиз [асііопіз ргіпсЧрез егапі 
Аейиі, аііепиз Зедийпі когда Цезарь прибылъ въ Галлію, во 
главѣ одной партіи стояли эдуи, во главѣ другой — секваны.— 

Оегтйпі, диі аихіііо ѵепіеЪапІ, регсеріа Тгеѵегбгит 1и§а сіопшт 
зезе гесерёгипі. — Сит Саезаг асі СогГтіит ѵепіззеі, соЬогіез 
БопиШ ропіет іпІегттрёЪапІ. 
Въ такомъ значеніи ітрегіесіит часто ставится въ разсказѣ 

для выраженія сопровождающихъ побочныхъ обстоятельствъ 
(на вопросъ: что было [происходило] при этомъ [тогда]?), 
при чемъ главныя событія въ ихъ послѣдовательности 
(на вопросъ: что затѣмъ произошло?) обозначаются посред¬ 

ствомъ рег[. Ызіогісит. Особенно же употребляется такимъ обра¬ 

зомъ ітрегГесіит: 

1) для описанія и изображенія мѣстностей, нравовъ, 
характеровъ и т. п., 
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2) Для выраженія мнѣній и чувствованій дѣйствую¬ 

щихъ лицъ. 

Саезаг Аіезіат сігситѵаіійгѳ іпвШиіі; ірзит егаі оррібит іп соііе зшпто, 
сиіиз соШз габісез (іио биаЪиз ех рагііЬиз Питта зиЫиёЪапІ Цезарь рѣшилъ 
окружить валомъ Алезію. Самый городъ лежалъ на высокомъ холмѣ, подошва 
котораго съ двухъ сторонъ омывалась двумя рѣками. 

Ке^йіиз СагИіа^Іпет гейііі, педие ѵего Іит ідпогйЪаІ зѳ а<1 спніеііззітит 
Ьозіет еі а(і ехдиізііа зирріісіа ргоіісізсі; зесі іиз іигапсіит сопзегѵапсіит 
риШЪаІ. 

Ае^иі зѳ іп оррИа гесерегипі тигізяиѳ ІепѵЪапІ. 
Такимъ образомъ можно сказать; Ьнрет(ес1о іпвівШ, рег^есіо ргосМіі 

оѵаііо,т.-ѳ. съітрегГ.разсказъ останавливается, асърегН подвигается 
[впередъ]. 

Принічаніѳ 1. Въ оживленномъ разсказѣ вм. ітрегП употребляется иногда 
іпі'іпіііѵиз йезсгірігѵиз (или Ызіогісиз) (съ подлежащимъ въ именитель¬ 

номъ падежѣ), Соіібіе Саезаг Аесіиоз Ггшпепіиш іІадііаге. Біет ех біе сіисёге 
Аебиі, сопГеггі, сотрогіагі, айеззе йісёге. 

Примѣчаніе 2. Ітретресіит <1е сопаіи означаетъ дѣйствіе, которое 
только пытались привести въ исполненіе. На русскій языкъ ітрегГ. <іѳ 
сопаіи обыкновенно переводится посредствомъ; питался, старался, хо¬ 
тѣлъ (было), а также прошедшимъ несоверш. вида. 

Вгііаппі Котапоз іпіга типіііопез рго^гёбі ргоЬіЪбЪапі (старались по¬ 
мѣшать). — ІЛгит ріигіз аезіітёшиз ресипіат РуггЫ, диат РаЬгісіо баЪаі 
(хотѣлъ дать, давалъ, предлагалъ), ап сопііпепііат РаЬгісіі, диі іііат рѳ- 
сипіат герибіаЬаі? Встрѣчается также и ргаез.йе сопаіи: регзиасіео ііЬі я 
убѣждаю тебя, или; я стараюсь убѣдить тебя. 

N6. Въ случаѣ одновременности и одинаковой продолжитель¬ 
ности дѣйствій — въ придаточномъ предложеніи ста¬ 

вится то же время, что и въ главномъ. 

Ератіпопсіаз, диатсИи Гасіа езі саесіез сіѵіпт, сіоті зе іепиіі.— 

Саіо, диоасі ѵіхіі, ѵігійіит Іаисіе сгеѵіі. 

Это правило соблюдается и въ томъ случаѣ, когда дѣйствія 
придаточнаго и главнаго предложенія относятся къ настоящему 
или будущему времени. 

Если въ придаточномъ предложеніи находятся глаголы: хочу, могу (можно), 
я долженъ (обязанъ), съ неопредѣл. накл. глагола, стоящаго въ главномъ 
предложеніи, то они ставятся въ одномъ времени съ втимъ глаголомъ, Ресгі, 
Яшні (Гасеге) роіиіі, йеЪигі, ѵоіигі. — АЬ ііз поп ез асііиіия, а ^ш^л18 (іѳЬиізіі 
(абіиѵагі). — Різо, ^иоасі роіиіі (гезізіеге), Гогііззітѳ гезііііі. 

Ріиздиатрегіесіит означаетъ дѣйствіе, оконченное по от- 200* 

Кошенію къ другому прошедшему дѣйствіюи потому 
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предшествовавшее ему. Рк^иатр. ставится какъ въ главныхъ, 
такъ и въ придаточныхъ предложеніяхъ. 

Въ главныхъ предложеніяхъ ріизяиашр. ставится обыкновенно въ видѣ вве¬ 
денія къ послѣдующему разсказу, или когда говорящій дѣлаетъ отступленіе, 
чтобы сообщить событія, опередившія главные факты разсказа и необходимыя 
для ихъ пониманія (по-русски такія отступленія иногда вводятся словами: 
пнужно замѣтить“). Кромѣ того см. § 227, 4. 

Русскій языкъ не имѣетъ Формы, вполнѣ соотвѣтствующей 
латинскому рк^иатрегГесіит*, обыкновенно мы переводимъ 
это время прошедшимъ совершеннаго вида, иногда для большей 
точности съ прибавленіемъ словъ прежде, уже, раньше, до того 
времени, передъ тѣмъ. 
Саезаг Неіѵейоз оррійа ѵісо8^ие, диоз іпсепсіёгапі, гезіііиёге 

іи88Іі. — Багёиз іп Ги§а сит а^иат іигѣісіат ЬіЬіззеі, пе§аѵіі 
шщиат 8е ЬіЬібзе іисипсііиз. Кипдиат ѵісіеіісеі 8Іііепз ЫЪёгаІ 
когда во время бѣгства Дарій напился мутной воды, то сказалъ, 
что никогда онъ не пилъ съ бблышшъ удовольствіемъ. Очевидно, 
онъ до того времени никогда не пилъ томимый жаждой. — Еоз, 
^ш ѵепёгапі, соііаийаі (ргаез. Іігзіоггсит). 

Гиіигит I обозначаетъ дѣйствіе, которое въ будущемъ или 
совершится или будетъ продолжаться. 

Риі. I переводится на русскій языкъ какъ несовершеннымъ, 

такъ и совершеннымъ видомъ. 

бсгіЪат ерізійіат я буду писать письмо, я напишу письмо. 

Опапсіо гесЪЬіа? когда ты возвратишься? 

Гиіигит II или ехасіит обозначаетъ дѣйствіе, которое 
будетъ окончено до наступленія другого будущаго дѣй¬ 

ствія*, поэтому Гиіигит II употребляется обыкновенно въ при¬ 

даточныхъ предложеніяхъ. 

ТІі зепгепіет [есёгіз. На теіез какъ посѣешь, такъ и пожнешь. 
Русскій глаголъ не имѣетъ Формы, соотвѣтствующей латин¬ 

скому Гиі. II*, будущее совершеннаго вида, которымъ мы обыкно¬ 
венно переводимъ это время, не вполнѣ передаетъ его значеніе. 

1. Если въ главномъ предложеніи стоитъ Гиіигит I, то въ при¬ 

даточномъ ставится: 

a) (иіигит I для обозначенія дѣйствія, одновременнаго съ 
дѣйствіемъ главнаго предложенія*, 

b) /Ыигит II для выраженія дѣйствія, предшествующаго 
дѣйствію главнаго предложенія. 
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НаШгат 8І зедЩтиг Листъ, пипдиат аЬеггаЫтт если мы 
будемъ слѣдовать указаніямъ природы, то никогда не будемъ 
ошибаться. — Ш зетепіет Гесёгіз, ііа теіез. — Бе СагЙіа^те 
поп апіе ѵегёгі йезтат, ^иат Шат ехсізат еззе со^поѵёго. 

Вмѣсто будущаго въ главномъ предложеніи можетъ стоять выраженіе, со¬ 
отвѣтствующее ему по смыслу: ітрегаііѵиз, сопіипсііѵиз когіаііѵиз, дегипйі- 
ѵит, орогіеі, песеззе езі, ориз езі и т. п. 
Ошй ассійёгіі, (егатиз (Гегіо, Гегепйшп езі, Геггѳ (ІеЬётиз, роззйтиз, 

ѵоійшиз). 
2. Гиіиг. II ставится и въ главномъ и въ придаточномъ предложеніяхъ для 

обозначенія того, что дѣйствія обоихъ предложеній окончатся въ одно время. 
<5иі Апіопіиш орргеззёгіі, Ьеііит сопГесёгіі кто побѣдитъ Антонія, тотъ и окон¬ 
читъ войну. 

1. Сопіидаііо регірЬгазЫса асііѵа выражаетъ намѣреніе или 20& 
готовность что-либо сдѣлать (см. § 80). 

Слѣдуетъ различать: 

бсгіЬат я буду писать, я напишу, 

есгіЬёге ѵоіо я желаю писать, 
бсгірійгиз зшп я намѣренъ, я готовъ писать (сравп. реХХсо 

► ударзіѵ). 
Іпіигіат ^ш ГасШгиз езі, іат Гасіі. 

2. Сопіи^. регірѣг. асі. служитъ также для выраженія того, чему суждено 
быть или чего можно ожидать. 

Еіеі іИші, яиосі ЛіШгиш езі будетъ то, чему суждено быть. — (^шсі іішеаш, 
зі розі шогіеш ЬеЕіиз Гиійгиз зиш?- 

Времена въ письмахъ. Въ письмахъ римляне обыкновенно представляли 203® 
событія въ томъ времени, въ какомъ они должны, при чтеніи письма, пред¬ 
ставляться лицу, къ которому пишутъ. 

№Ы1 ЛаЬёЪат, циосі зсгіЬёгега, пецие епіт поѵі яиісяиат аиМёгат еі асі 
іиаз отпез ерізійіаз гсзсгірзёгат ргійіе пѣтъ у меня ничего, о чемъ бы тебѣ 
написать: новаго я ничего не слыхалъ, а на всѣ твои письма я отвѣтилъ 
вчера. — Ео сііе (сегодня) арисі Рошропіит егат сепаШгиз (буду обѣдать). 

Времена въ придаточныхъ предложеніяхъ съ изъявительнымъ 
наклоненіемъ. 

Дѣйствіе придаточнаго предложенія можетъ быть предста- 204. 
вляемо: 

a) безъ отношенія къ дѣйствію главнаго предложенія, 

b) 69 отношеніи къ дѣйствію главнаго предложенія, 



Въ послѣднемъ случаѣ въ придаточномъ предложеніи ставятса 
слѣдующія времена: 

Время, въ которое совер¬ 
шается дѣйствіе главнаго 

предложенія. 

Времена въ придаточномъ предложеніи. 

Дѣйствіе, одновременное. Дѣйствіе, предше¬ 
ствующее. 

Настоящее ргаезепз регіесіит 

Прошедшее ітрегГесІшп рІиздиатрегГесІит 

Будущее. Гиіигит I Гиіигит II. 

Относительно одновременности и одинаковой продолжительности дѣйствій 
см. § 199, КВ. 

Рѣже время главнаго предложенія сообразуется съ временемъ придаточнаго 
предложенія. См., напр., § 227, 4. 

Должно замѣтить слѣдующія отступленія отъ общихъ правилъ 
объ употребленіи временъ: 

1. Союзы розЦиат (розіейдпат) послѣ того какъ, и4, пЪі, 
зішйіас (8Ііші1аЦие), иі ргітит, иЪі ргішит, сшп ргітит какъ 
(лишь) только, какъ скоро, обозначая въ разсказѣ однократныя 
дѣйствія, сочиняются съ рег(есіит (вм. рІі^иатрегГесішп). 

Неіѵеііі, иЫ сіе Саезагіз айѵепіи сегіібгез (асіі зипі, 1е§аіоз 
ай еит тіііипі лишь только гельветы получили извѣстіе о при¬ 

бытіи Цезаря, какъ отправили къ нему пословъ.—Ротреіиз, иі 
е^иіі;аіит зиит риізит ѵШі, асіе ехсеззіі лишь только Помпей 
увидѣлъ свою конницу разбитой, какъ удалился съ поля сраже¬ 

нія.—Ьасейаетопіі, розідиат аийгВгипі тигоз іпзігиі, АЙіёпаз 
тізёгипі, ^иі ій Гіёгі ѵеіагепі. 

(Но: Саезаг со^пбѵіі ЗиёЪоз, розЦиат ропіет йёгі сотрегіззепі, пипііоз 
т отпез рагіез бішізіззе. См. §§ 213, 205, 206, 244, 245). 

Примічатѳ. Если промел;утокъ между дѣйствіемъ придаточнаго и глав¬ 
наго предложенія обозначенъ посредствомъ аЫ. тепзигае, то при розЦиат 
обыкновенно ставится рХиз^иатрег^есЫт. (Въ этомъ случаѣ правильнѣе 
отдѣлять запятой розі отъ ^иат, такъ какъ посредствомъ чиат здѣсь вво¬ 
дится сравнительное предложеніе). Натіісаг попо аппо розі, ^иат іп Нізра- 
піат ѵепёгаі, оссізиз езі. 

Относительно йшп съ ргаез. Ьізіог. см. § 229, 1. 

2. При обозначеніи повторяющихся дѣйствій (въ предло¬ 

женіяхъ времени, въ предл. условныхъ и опредѣлитель¬ 

ныхъ) датццскій дзьщъ расходится съ руссщщъ в*?» тѣхъ случаяхъ, 
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когда дѣйствіе придаточнаго предложенія предшествуетъ дѣй¬ 

ствію главнаго (апіесвдепз ііегаігѵит), а именно ставится: 

а) рег/есЬит іпдісаі., если въ главномъ предложеніи ргае- 
зепз; по-русски — настоящее или будущее совер- 
гаечнаго вида. 

Ь) /Шиѵит II, если въ главномъ предложеніи {гііигит 1; 
по-русски— будущее несовершеннаго вида. 

с) ріивциатрегресіит іпдісаі., если въ главномъ пред¬ 

ложеніи ітуег[есіит; по-русски — прошедшее несовер¬ 
шеннаго или многократнаго вида. 

(^иоііепз (сит, зі) вся¬ 
кій разъ какъ 

(^иоііепз (сит, зі) вся¬ 
кій разъ какъ 

(^иоііепз (сит, зі) вся¬ 

кій разъ какъ 

) тебѣ. 

}асі іе зсгіЪат 

’ 

сіоті згт я бываю дома,) асі Іе зсггЬо 
сіотит ѵепі я приду,} я пишу къ 

прихооісу домой, 

(сіоті его я буду дома, 

сіотит ѵепёго я буду [я буду писать 
приходитъ домой, ^ къ тебѣ. 

сіоті егат я бывалъ дома Л асі іе зсгіЬв- 
сіотит ѵепёгат я пргьЛЪат я писалъ 
ходилъ домой, ) къ тебѣ. 

Ігйіиз сит ад, зе гейШ, зіЫ іит ігазсііиѵ всякій разъ какъ 
разгнѣванный опомнится, онъ сердится на самого себя.— Саезаг, 
Яиоз ІаЬогапіез сопзрех#гаЯ, Ьіз зиѣзісііа зиЪтіііёба^ Цезарь 
посылалъ подкрѣпленіе къ тѣмъ, кого видѣлъ въ затруднитель¬ 

номъ положеніи. — ІІЬі сопзиіиёгіз, таійге Іасіо ориз езі когда 
обсудишь дѣло, нужно своевременно выполнить его. 

II. Тешрога сопіипсііѵі. 

Употребленіе временъ въ придаточныхъ предложеніяхъ 
съ сослагательнымъ наклоненіемъ (сопзесиііо (етрбгит — 

послѣдовательность временъ1). 

1. Времена сослагательнаго наклон, въ зависимости отъ 205* 

ѵегЬит ііпііит. 

Предварительное замѣчаніе. Времена настоящее и 
будущее (первое и второе) называются главными, вре¬ 

мена прошедшія (іетрбга ргаеіегііа) — историческими- 

*) О сослагательномъ въ независящихъ предложеніяхъ см. § 210. 

В. Никифоров». Лат грамматика. 13 
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Если въ подчиняющемъ предложеніи находится настоящее 

или будущее время (главное время), то въ подчиненномъ 
предложеніи ставится: 

сопі. ргаезепЫз для выраженія дѣйствія, одновре¬ 
меннаго съ дѣйствіемъ 

сопі. рег/есН для выраженія дѣйствія, предше¬ 
ствующаго дѣйствію 

Форма на -игиз зіт для выраженія дѣйствія, пред¬ 
стоящаго по отношенію къ дѣйствію 

Если въ подчиняющемъ предложеніи находится одно изъ 
прошедшихъ временъ (историческое время — ргаеіегИит), 
то въ подчиненномъ предложеніи ставится: 

сопі. ітрег/есіі для выраженія дѣйствія, одно- 
временнаго съ дѣйствіемъ 

сопі. ріизуиатрег/есіі для выраженія дѣйствія, 
ггредшествующаго дѣйствію 

Форма на -игиз еззет для выраженія дѣйствія, 

предстоящаго по отношенію къ дѣйствію 

КВ. Въ предложеніяхъ съ союзами и4 (йпаіе и оЬіесііѵиш), 

пе, фіо, циоштиз ставится только: 

сопі. ргаезепііз — послѣ главныхъ временъ, 

сопі. ітрег/есіі — послѣ историческихъ временъ. 

См. §§ 208, 2; 214 и слѣд. 

подчиняю¬ 
щаго 

предложе¬ 
нія. 

подчиняю¬ 
щаго 

предложе¬ 

нія. 

Времена 
въ подчиняю¬ 
щемъ пред¬ 
ложеніи. 

Времена сослагательнаго наклоненія въ подчи¬ 
ненномъ предложеніи. 

Дѣйствіе, одновременное 
съ дѣйствіемъ подчи¬ 
няющаго предложенія. 

Дѣйствіе, предше¬ 
ствующее дѣйствію 
подчиняющаго пред¬ 

ложенія. 

Дѣйствіе, предстоя¬ 
щее по отношенію къ 
дѣйствію подчиняю¬ 
щаго предложенія. 

Ргаезепз 
Еиіигиш I 

Еиіигиш II 

сопі. ргаезепііз сопі. рег/'есіі -игиз зіт 

ІтрегГесіит 
РеіГесіит 
Ріизриатр. 

сопі. трег/'есіі 
сопі. рігщиат- 

рег{есіі 
! 

-игиз еззет. 
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фіаего, ^иае^ат, ^ш(1 Гасіаз что ты дѣлаешь, 
^иаезіѵёго я спра- ^иі(1 Гесёгіз что ты дѣлалъ (сдѣлалъ), 
шиваю, буду спра- * диісі Гасійгиз зіз что ты будешь дѣлать, 
шивать, спрошу, что ты сдѣлаешь. 

фіаегёЬат, ^иае- ^иій іасёгез что ты дѣлаешь 
віуі, ^иае8Іѵё^ат ^иі(1 ГесГ$$е$ что ты дѣлалъ (сдѣлалъ) 
я спрашивалъ, я > ^ш(1 Гасігіѵиз еззез что ты будешь дѣлать, 

спросилъ, что ты сдѣлаешь. 

Та же послѣдовательность временъ бываетъ и въ придаточ¬ 

номъ предложеніи, зависящемъ отъ другого придаточнаго предло¬ 

женія. 
Кезсшшз, ^иі(1 ітрейіаѣ, пе ѵепгав мы не знаемъ, что мѣ¬ 

шаетъ тебѣ прійти. 
КезсіеЬашиз, ^т(1 ітреЛггеѣ (ітрейіѵіззеі), пе ѵепгѵез* 
^зсітиз, ^иі(1 ітреЛіѵёги, пе ѵеп гѵез. 

Примѣчаніе 1. Ргаезепз Ызіогісит разсматривается относительно соп- 
зеоиііо іетрогиш или какъ главное время, или какъ историческое. 
Ѵегсіп&еібгіх Ѳаііоз Ьогіаіиг, иі агта саріаті* (сарегеп^). Точно такъ же 
ргаезепз въ цитатахъ. Аезсігіпез іп БетозИіепеш іпѵеЫіиг, диосі із зер- 
ііто (ііе розі Шіае тогіет Ьозііаз іттоіаѵіззеі (іттоіаѵёгіі) (принесъ 
жертву). 

Примѣчаніе 2. Рег/есіиш разсматривается относительно сопзесиііо іет- 
рогит почти всегда какъ историческое время, часто даже тамъ, гдѣ, по- 
видимому, стоитъ регГ. ргаез. Наес ЬаЪиі, диае сіісёгет. — Заііз тиііаз 
саизаз аіійіі, сиг Ьеііит ^егепсіит еззеі, пипс сіе ЬеШ сіисе сіісат. 

Вообще за рег?. ргаез. можно принимать только такое регГесіит, котороо 
можетъ быть замѣнено посредствомъ ргаез. (см. § 198). ОЫгіиз ез (= пезсіз), 
циісі іпіііо біхёгіт. — Кето ѵезігит езі, ^иіп, ^иетас1тбс1ит саріаѳ зіпі а 
М. Магсеііо Зугасизае, заере аисііёгіі (=зсіаі). 
РегД сопі. роіепЫаІіз и ргоЫЫііѵі разсматривается какъ главное 

время. С^иіз сіиЫіаѵёгіі (пѳ биЪііаѵёгіз), ^иіп іп ѵігійіѳ тахітае біѵіііае 
зіпі? 

Примѣчаніе 3. На предложенія, которыя сами по себѣ стоятъ въ сопі. гт- 
регіесіг или ріиздиатрег/'есіі (ітрегГ. сопі. биЬііаііѵі, ітрегГ. и рк^иатр. 
сопі. іггеаііз; см. § 210), ргаезепз и Гиіигит подчиняющаго предложенія не 
имѣютъ никакого вліянія, (^иаего ех іе, сиг Согпеііит поп беГепйёгет. 

2. Времена сослагательнаго наклон, въ зависимости 
отъ ѵегЬиш іпГіпііит. 

Формы ѵегЬі іпГіпііі вообще не имѣютъ вліянія на выборъ 206. 
времени; послѣднее сообразуется съ тѣмъ ѵегЪиш йпііиш, къ ко¬ 

торому онѣ относятся. Слѣдуетъ только замѣтить, что іп/гп. рег- 

/Ьсіі обыкновенно разсматривается какъ историческое время. 

13* 
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Спріо зсіге, диій а%аз, е^ёгіз, асійгиз зіз. 
СаріёЬаш зсіге, диій а %ёгез, е^іззез, ас ійгиз еззез. 
8е ^иаезіззе йісіѣ (йіхіі), диій а%ёгез, е^іззез, ас ійгиз еззез- 

МіЫ Шеггодапіі, ^иісі а%аі, щегігу асШгиз зіі, поп гезропйеі. 
МіЫ Шеггодапіі, ^иісі а %Ъгеі, щіззеі, ас ійгиз еззеі, поп гезропсііі. 

Агізіійез, сит апітайѵегііззеі диепйат зсгіЬепіет, иі раігіа 
реііегёіиг, ^иае8І88е аЬ ео йісііиг, ^иа^е ій Гасёгеі. — АЙіепіепвез. 

тібёгипі ОеІрЬоз сопзиііит, ^иійпат іасёгепі йе геЪиз 8иіз. 

Примѣчаніе. Когда ѵегЬит йпііит, отъ котораго зависитъіп?іпі1.регр. или 
сопгипсі. рег?., есть главное время, то въ предложеніи, подчиненномъ 
этому іпй регГ. или сопі. регГ., ставится то время, которое слѣдуетъ употре¬ 
бить, если предложеніе съ іпйп. регГ., или сопі. регГ. сдѣлать независящимъ. 

8ѳ іішиіззе (Іісіі, і пѳ раіег поп ѵепТгеі (іітиі, пе поп ѵепггеі)- 
Коп (ІиМіо, ^иіп іітиёгіі, / ^иат(1іи раіег а^иёггі (іітиМ, диатсііи арий)* 
Вісо ешп Ьепѳ Гесіззе, диосі тапзёгіі (Ъепѳ іесізіі, диосі пгапзізіі). 
(Віхг п п „ „ тапзгззе^. 
Нос Регісіет ргаезііііззе сеіёгіз (іісіі огаіогіЪиз Зосг&іез, диой із Апаха- 

&бгаѳ риёгіі аисіііог (ргаезііііі, ^ио(1 іиіі). — Сопзіаі ТЪеЪаз, ^иат<1ш Ера- 
тіпопйаз ірта.е/'иёгіі геі риЫІсае, сариі Гиіззе іоііиз Огаесіае. — 8іс ехізіі- 
тез ѵеііт ше, иі ргішит іогит ъХИдёгЬп, зресіаззѳ зетрег, иі ііЬі роззеѵг 
еззѳ диат шахіте сопіипсіиз (иі аііідъ, зросіаг — гі гулзет). Сравн. такжа 
примѣры на главныя правила въ §§ 205 и 206. 

807. Отступленія отъ сопзесиііо іетрбгит. 

Въ предложеніяхъ слѣдствія обыкновенно ставится такое 
время, какое они имѣли бы въ томъ случаѣ, если бы были не¬ 

зависящими предложеніями. Однако — послѣ прошедшаго вре¬ 
мени въ главномъ предложеніи — большею частію ставится сопі. 
ітрег^есіі тамъ, гдѣ при обращеніи придаточнаго предложенія 
съ независящее ожидалось бы регі*. Ызіогісиш. Всегда бываетъ 
сопі. ітрег{есіі послѣ прошедшаго времени отъ глаголовъ: про¬ 
исходитъ, случается, удается и т. п. (ассійіі, еѵёпіі, йі, сопііп^іі 
п т. п.). 

бісіііат Уеггез ііа ѵехаѵіі (разорилъ), иі еа гезіііиі іи апіідиит 
зіаіит пиііо тойо роззіі (независимо: еа гезіііиі— пиііо тойа 
роіезі)1).— Ногіепзіиз сирійііаіе йісепйі 8Іс агйёЬаі, иі іп пиііа 
ишріат йа§гапііи8 зіийіит ѵШгіт (не видалъ до сихъ поръ)1).— 

Аетіііиз Раиіиз іапіит іп аегагіит ресипіае іпѵехіі, иі ипіж 
гтрегаібгіз ргаейа /гпет аііиіёгіі ігіЬиібгит. — Егаі АІсіЪі&йез 
еа 8а§асііаіе, иі йесірі поп ро88еі. — Зосгаііз гевропзо іийісеа 

*) Слова Цицерона. 
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віс ехагзёгипі, иі саріііз Ъотіпет іппосепііззішит сопёетпа- 
гепі (независимо: — сопсіептаѵёгипі). 
ЛссгсШ АіЬёпіз, иі ипа посіе отпев Ьегтае (гермы, статуи 

Гермеса) йеісегепіиг. — ТЪгазуЪйІо сопШдіі, иі раігіат іп ИЬегІа- 
іет ѵіпйісагеі (освободить). 

То же самое бываетъ иногда и въ другихъ придаточныхъ предложеніяхъ 
<только не въ предложеніяхъ цѣли): ТіЬ. ОгассЬііз раіег Ьеаііог йііі циана Йііпз, 
сит аііег БІаЫПге гет риЫісат 8Іи<1иЫ<, аііег еѵегіёге. — Тоіо ргоеііо, сит аЬ 
Ьога зерііта ай ѵезрёгит ри^иаіит віі, аѵегзит Ьозіет ѵісЙге пето роіиіі. — 
Ні«, циапіит іп Ьеііо ГогШпа роззгі, содпозсі роіиіі. 

Сослагательное будущихъ временъ. 

Недостающее сослагательное будущихъ временъ 208. 
1) замѣняется сослагательнымъ другихъ временъ, а именно: 

вм. сопі. /иі. I ставится сопі. ргаез. или сопі. ітрег/. для 
обозначенія дѣйствія, одновременнаго съ будущимъ дѣйствіемъ, 
выраженнымъ въ подчиняющемъ предложеніи; 

вм. сопі. /иі. II ставится сопі. рег/. или сопі. ріиздиатр. 
для обозначенія дѣйствія, предшествующаго будущему дѣйствію, 
выраженному въ подчиняющемъ предложеніи. 
Изъ сказаннаго видно, что при замѣнѣ сопі. і'иі. соблюдается 

правило о послѣдовательности временъ. 
Роііісепіиг Оаііі зе отпіа (асійгоз, диае Саезаг ітрёгеі 

(ітрег аѵёгіі)'). 
Галлы обѣщаютъ дѣлать все, что Цезарь будетъ приказывать. 

(прикажетъ ). 
(Въ прямой рѣчи: іасіётиз, диае ітрегЗѣіз или ітрегаѵёгіз). 
РоШсШ зипі ОаШ зе отпіа (асійгоз, диае Саезаг ітрегйгеі 

(ітрегаѵіззеі). 
Агіоѵізіиз гезропдіі, зі Саезаг ІіЪёгат роззеззібпет ОаШае 

8ІЪі ІгайіЛіззеі, та§по зе Шит ргаетіо гетипегаійгит еі, ^иае- 
си^ие Ъеііа дегі ѵеііеі, сопіесійгит. — Ието егіі, диі Ьсс 
Шсёге аийеаі. 

Эта замѣна бываетъ и послѣ такихъ предложеній, которыя указываютъ 
на будущее время по самому своему смыслу, напр. предложенія цѣли, 
предложенія дополнительныя съ союзами иі (оЬіесІіѵит), пе, дмотіима, асе. с. 
іп/т. при іиЪео, ѵеіо, раііог и т. п. 

і) Относит, сослагательнаго наклоненія см. §§ 213, 244 н 245. 
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Ко[фѵі ѵоз, иі яиосі ассШгззеі, Геггёііз. 
Саезаг Сигіопет, сит Бісіііат гесеріззеі, ргоітиз Іп АГгіеат ігайисёг® 

ехегсііит іиЪеі. 
Бепзіі ТЪетізІосІез, зі ео регѵепіззсі, зіЬі еззѳ регеипбит. 
Саезаг Из, диі ргіті тигит азсепйіззспі, ргаетіа ргорозиіі (=зе йаіи- 

гит сііхіі) Цезарь предложилъ награды тѣмъ, которые первыми взойдутъ на стѣну. 
ОаШ, зі Котапі зезе гесірёге ссеріззепі, ітресШоз іп а^тіпе агіогігі со- 

§ііаЪапі.— Саііі, пізі регргедёгіпі пшпіііопез, <Іе отпі заіиіе беврёгапі 
(=за1йІет пиііат Гоге риіапі). 

2) описывается посредствомъ Формъ сопіид. регірЪг. ва-игш 
8Іш и -игиз еззет для выраженія дѣйствія, предстоящаго по отно¬ 
шенію къ дѣйствію подчиняющаго предложенія (см. § 205). 
Такъ описывать можно только сопі. {Ы. асі. (и деропепііз) 

п притомъ отъ глаголовъ, образующихъ рагі. {иі. асі. 

Описаніе большею частію бываетъ: 

a) въ косвенныхъ вопросахъ; 

b) послѣ поп йиЫІОу дигп; поп езі йиЪтт, дгті. 

Іпсегіит езі, ^иат 1оп§а позігит сиіі^ие ѵііа {иійга зіі.—+ 
Апіеа йиЬііаЪат, сепіигаепе еззепі Іе^іопее; пппс тіЬі поп езі 
йиЬіпт, диіп ѵепійгае поп зіпі.— Ѵепёіі сопбйёЬапі Котапоз 
ебгпт Іосбгит, пЫ Ъеііит дезШгі еззепі, ѵаба рогіиз іпзйіаз 
поп поѵіззе. — Таііз ез, Саезаг, иі іиаз Іаисіез оЬзсигаіига пиііа 
шциат зіі оЫіѵіо ты таковъ, Цезарь, что никогда не померкнетъ 
и не изгладится изъ памяти твоя слава1). 

Придаточныя предложенія цѣли, а также дополнительныя предложенія 
при ѵегЪа сигапйг, розіиіапйі, ітресііепсіі и ігтепсіг по самому своему смыслу 
обозначаютъ дѣйствіе, предстоящее по отношенію къ дѣйствію подчиняющаго 
предложенія, — здѣсь достаточно бываетъ простого^сопі. ргаевепИз или сопі. 
ітрегресіп Егіітиз, иі ѵіѵатиз, поп ѵіѵітиз, иі ебатиз. — Биасіео, иі еаз. — 
Тітео, пе ѵепіаі я боюсь, что онъ придетъ; ІітёЬат, пе ѵепігеі я боялся, что 
онъ придетъ. 

Примѣчаніе. Описаніе бываетъ невозможно, если глаголъ придаточнаго 
предложенія не образуетъ рагі. Гиі. асі. или поставленъ въ страдательномъ 
залогѣ; въ этомъ случаѣ избираютъ другіе способы выраженія; иногда доста¬ 
точно бываетъ сопі. ргаезепііз и ішрегГесіі (особенно въ соединеніи со сло¬ 
вами тох, Ьгеѵі, розіеа, зіаііт и т. п.). Шп йиЬІіо, яиіп іе тояЬиіиз 
геі раепііеаі = соп/’Ыо роге, иі іе Ьиіиз геі раепііеаі. Коп биЬііаЪат, яиіп 
Ьаес гез (Ьгеѵі) а іѳ сопйсегёіиг — сопПсі ро$$е* = Ьапс гет сопГесШгм$ 
еззез. (іиаего, пит игЬет ехри^паіит ігі риіёііз. 

х) Слова Цицерона. 



199 — § 209. 

Е. 0 наклоненіяхъ. 

Наклоненія въ независящихъ предложеніяхъ. 

I. Изъявительное. 

Въ употребленіи изъявительнаго наклоненія латинскій языкъ 209. 
вообще сходится съ русскимъ. Слѣдуетъ только замѣтить, что 
выраженія, означающія возможность, необходимость, обя¬ 
занность и т. п., по-русски часто употребляются въ сослага¬ 
тельномъ наклоненіи (я могъ бы, ты долоюенъ былъ бы, вамъ слѣ¬ 
довало бы, было бы лучше и т. п.), между тѣмъ какъ въ латин¬ 
скомъ языкѣ эти выраженія ставятся въ изъявительномъ, а именно: 
въ іпйісаі. ргаезепігз, когда рѣчь идетъ о настоящемъ, 
въ іпсіісаі. ргаеІегШ (ітрегГ., регГ., рІиздиатрегГ.), когда 
рѣчь идетъ-о прошедшемъ. 

(роззшп; беЪео, песеззѳ езі, орогіеі, дегипйіѵит съ еззѳ; было бы справед¬ 
ливо аедшіт, раг, іизіит, Газ езі; было бы прилично сопуёпіі, бесеі; было бы 
хорошо, лучше ргаесіагит езі, теііиз езі; твоею обязанностію было бы іииш 
езі; обязанностью полководца было бы бисіз езі и пр.). 

Роззит ёісёге я могу сказать, я могъ бы сказать-, роШгат 
(роіиіроіиёгат) йісёге я могъ сказать, я могъ бы сказать. 

ІІгЪа ехридпапйа (иіі городъ слѣдовало взять, городъ слѣ¬ 
довало бы взять. 

Іп регісйішп бебихіі еиш, ^иет іиегі беЪѳЪаі (дѣйствіе одновременное) или 
беЪиёгаі (дѣйствіе предшествующее). <3иет беЬиіі (зс. асНиѵаге), поп асііііѵіі; 
^иет беЬёЬаі, поп абіиѵаЪаі (см. § 199, N13). 

КВ. Ьопдит езі (слишкомъ) долго было бы. 
Ві^сгіе езі было бы (слишкомъ) трудно. 

Ріигіта аЪзііпепііае (безкорыстія) Ератіпопсіае ехетріа рго- 
Гегге роззіштз, зесі тосіиз айМЬепйиз езі (однако: роззітиз, зі 
ѵеіітиз*, см. § 231, 2). — Ткетізібсіез іпдгаіае раігіае іпіигіат 
поп ЫШ, диат/еггесІеЪиМ.— Ідісиііиз, сит ѵісіог а МііЬгійаіісо 
Ъеііо геѵегііззеі, ігіеппіо іагйіиз, ^иат йеЪибгаі, ігіитрЬаѵіі. 

Ітрег/'есіит роіёгат, беЪёЪат и т. д. можетъ употребляться также и по 
отношенію къ настоящему: Іа) я могъ бы сказать = я могъ сказать 

Ь) я могъ бы (въ прошломъ) сказать (и теперь еще 
могу). 



§ 210. — 200 — 

II. Сослагательное. 

210. 1. Сопі. роіепііаШ ставится для выраженія предположенія 
или скромнаго утвержденія. Отрицаніе поп. По-русски 
въ ѳтомъ случаѣ мы употребляемъ глаголы мочь, стать, буду¬ 
щее время въ соединеніи съ выраженіями можетъ быть, пожа¬ 
луй и т. п. 

Сопіипсііѵиз роіепШІіз обыкновенно употребляется только тогда, когда 
подлежащее въ предложеніи 

a) второе лицо единств, числа; говорящій въ ѳтомъ случаѣ высказы¬ 
ваетъ какое-нибудь общее положеніе, обращаясь при ѳтомъ 
какъ бы къ читателю или слушателю (ты = всякій человѣкъ) *)• 
См. § 97, И. 

b) неопредѣленное мѣстоименіе: аІЦиіз, яиіз, диізріат—кто-нибудь, 
кто-либо. 

c) вопросительное мѣстоименіе: циіз? кто? 
б) первое лицо един, числа. 

По отношенію къ настоящему или будущему ставится сопі. 
ргаезепііз или рег(есЫ: 

риіез, (іісаз 

йісаі, (ііхёгіі ^иІ8 (аіідшз, ^т8- 
ріат) 

^иІ8 (іиЬііеі? 

^иІ8 пе§еі? 
поп йіхёгіт 

можетъ быть, подумаешь, ска¬ 
жешь; можно подумать, ска¬ 
зать 

можетъ быть (пожалуй), кто- 
нибудь скажетъ; могутъ ска¬ 
зать 
кто можетъ (станетъ) сомнѣ¬ 
ваться? 

кто сталъ бы отрицать? 
я не сказалъ бы. 

N11 е§о сбпіиіегіт іисхіпйо з&пиз атісо милаго друга, пока 
я въ умѣ, я ни съ чѣмъ не сравнилъ бы. 

По отношенію къ прошедшему времени ставится сопі. ітрег 
сгейёгез, риійгез, Шсёгез, сегпёгез, ѵШгез, можно было (бы) 
подумать, сказать, видѣть. 

(^шз ипдиат агЬіігагёіиг? кто могъ бы когда-нибудь по¬ 
думать? 

*) Сравн. яТиш ѣдешь, дальше будешь 



§ 210. — 201 — 

Напп!Ъа1 іиѵёпіз иігшп ішрегаібгі ап ехегсііиі сагіог еззеі, 
Ъаші Іасііе сіізсегпёгез1). 

Примѣчаніе. Кромѣ указанныхъ случаевъ, сопі. роЪепііаІіз встрѣчается 
рѣдко; взамѣнъ его употребляются описательныя выраженія. Рогзііап 
(= роге зіЬ ап) ^иаегаііз можетъ быть, вы спросите. — Ѵібёіиг (риіо еиш) 
сггаге должно быть, онъ ошибается. — Сгесіо е^о ѵоз тігагі быть можетъ, 
вы удивляетесь. — <^ио іапбет атто Шит Гиіззе риіаііз (сепзёііз, агЬііга- 
тиг)? что долэюенъ билъ онъ чувствовать? (См. § 183, 4). 

2. Сопі. йпЪіІаІітпз или йѳІіЬѳгаіітиз употребляется въ вопро¬ 
сахъ, выражающихъ нерѣшительность, недоумѣніе. Отри¬ 
цаніе поп. По-русски мы употребляемъ въ этомъ случаѣ неопре¬ 
дѣленное наклоненіе съ дательнымъ лица, слова стану, долженъ. 

По отношенію къ настоящему употребляется сопі. ргаезеп- 
*із, по отношенію къ прошедшему — сопі. ітрег/есН (не 
ріиі^иатрегі.). 

(^иій /асіат? что мнѣ дѣлать? что я долженъ дѣлать? что 
я стану дѣлать? 

Одіісі (асёгет? что мнѣ было дѣлать? 

Мапеаш ап аЬеаш? оставаться мнѣ или уходить? 

Е§о ііЪі ігазсаг (ігазсёгег)?2)— ($іо те пипс ѵегіат? — ТіЬі 
іпішісиз сиг еззеі? 

3. Сопі. іггеаііз выражаетъ противоположность дѣйстви¬ 
тельности. Отрицаніе поп• См. § 231, 3. 

4. Сопі. оріаіітпз употребляется для выраженія желанія. 
Отрицаніе пе. 

а) если желаніе высказывается безъ всякаго отношенія 
къ его исполнимости, то ставится сопі. ргаез. 
(рег(.) въ соединеніи съ иШпат (пе), ѵеііт, поіідц 
таііт. 

) если же хотятъ представить желаніе неосуществи¬ 
мымъ, тщетнымъ (сожалѣніе, что желанное дѣйствіе 
не совершается или не совершилось), то употре¬ 
бляютъ сопі. ітрег(. (для настоящаго времени) или 
сопі. рІтдиатрег(. (для прошедшаго) въ соединеніи 
съ иігпат (пе), ѵеііеш, поііет, таііет. 

1) См. § 242. 
2) См. § 240, пр. 2. 



§ 210. 202 — 

ТІІХпат ѵепіаіі Ѵеііт ѵепіаі (ѵепёпі)І О если бы онъ при¬ 
шелъ! Дай Богъ, чтобы онъ пришелъ! 
Не ѵепіаі! ТІІХпат пе ѵепіаі! Ноііт ѵепіаіі О если бы онъ не 

приходилъ! 
ТІІХпат ѵепігеі! Ѵеііепь ѵепігеі! О если бы онъ пришелъ (къ 

сожалѣнію, онъ не приходитъ) 1 Какъ жаль, что онъ не при¬ 

ходитъ! 
ТІігпат ѵепіззеі! Ѵеііет ѵепіззеі! О если бы онъ пришелъ (къ 

соэюалѣнію, онъ въ то время, тогда не пришелъ)! 

ТІігпат пе (пето, пипдиат) ѵепігеі! Ноііет ѵепігеі (ѵепіззеі)! 
и проч. 
Штат іат ГасІІе ѵега іпѵепіге роззіт, диат Гаіза сопѵіп- 

сёгеі — Штат е§о іегііиз ѵоЬіз атісиз айзсгіЬёгег!—Штат 
Ротреіиз сит Саезаге зосіеіаіет пипдиат соіззеі аиі пипдиат 
сіігетіззеі! 

5. Сопі. сопсеззіѵиз ргаезепііз и рег(есіі выражаетъ уступле- 

піе. Отрицаніе: пе. 

Сопі. сопсезз. ставится также въ соединеніи съ иі или Іісеі. 
8іі кос ѵегит, иі (Іісеі) Кос ѵегит зіі пусть это будетъ вѣрно; 

допустимъ, положимъ, что это вѣрно; даже если бы это было 
вѣрно. Риёгіі ігаіиз допустимъ (положимъ), что онъ былъ сер¬ 

дитъ. Не зіі кос ѵегит. Не іиёгіі ігаіиз. 

Ш сіезіпі ѵігёз, іатеп ёзі Іаисіапба ѵоіііпіаз. — Ргетапі отпез 
(Іісеі), йісат, диоі зепііо. — Не зіі зиттит таіит йоіог, таіит 
сегіе езі положимъ, боль не величайшее зло, но все-таки зло. 

6. Сопі. Ьогіаііѵиз служитъ для выраженія побужденія или 
приказанія —въ 1 лицѣ множ. чгісла ргаезепііз и въ 3 лицѣ 
единств, и множ, числа ргаезепііз. Отрицаніе: пе — пеѵе. 

еатиз пойдемъ! пойдемте! пе ейтгіз не пойдемъ! 

тетіпегХтиз будемъ помнить! 

еаі пусть идетъ пе (пето, пиііиз, пипдиат) еаі 
пусть онъ не идетъ 

еапі пусть идутъ пе еапі пусть они не идутъ. 

Рийеаі іе постыдись! позігі іе тізегеаі пожалѣй насъ (см. 

§ 97, пр.). 
ІтііШиг таіогез позігоз! Будемъ подражать нашимъ пред¬ 

камъ ! — АтШиз раігіат, сопзиіатиз Ъопіз! Будемъ любить оте¬ 

чество, будемъ заботиться о добрыхъ людяхъ. — 8иит диіздие 
позсаі іпдепіит пусть каждый изучаетъ свои способности. — Не 
ёіШсіІіа оріётиз (піЬі! оріётиз)! — Ыето тогіет іітеаі! 



203 — § 210, 211. 

Примѣчаніе. Встрѣчается сопі. Ьогіаііѵиз и для 2 лица, если приказаніе иѳ 
относится къ опредѣленному лицу. С^и^иіб а&із, ргшіёпіег еі гё- 
зрісѳ Йпет что бы ты ни дѣлалъ, дѣлай разумно и имѣй въ виду конецъ. — 
Согрбгіз ѵігІЪиз иійге, бит асізіпі; сит аѣзіпі, пе гедиігяз. 

7. Сопі. ргоЬіЪШѵиз. Отрицаніе: пе. См. § 211. 

III. Повелительное (отрицаніе: пе — пеѵе). 

Для выраженія повелѣнія или требованія служитъ: 

a) для 2 лица единств. п множ. числа — ішрегаі. ргае- 
зепііз. 

Ѵаіе, ѵаШе. — 8і диісі іп іе рессаѵі, і^позсе.—Е§гейёге ех 
игЪе, СаШта, ргоГісізсёге1). 

b) для 3 лица — сопі. Ьогіаііѵиз. См. § 210, 6. 

Запрещеніе, относящееся ко 2 лицу, можетъ быть выражено 
только посредствомъ пѳ с. сопі. рег/есЫ (сопі. ргоЫЬШтиз) или 
посредствомъ поіі (поШе) с. іпрпіііѵо. 
Же йіхёгіз, поіі сіісёге не говори. — №Ы1 іітиёгіз не бойся ни¬ 

чего.— Коіііе іі ѵеііе, ^иос1 Гіёгі поп роіезЬ не желайте не¬ 

возможнаго. 

Требованіе. Запрещеніе. 

1 лицо: (еашиз), см. § 210, 6 (пе еатиз), см. § 210, 6 

2 лицо: і, Не пе іёгіз, пе іегіііз 
поіі іге, поШе іге 

3 лицо: еаі, еапі пе еаі, пе еапі. 

Слѣдуетъ замѣтить: 

пе біхёгіз пеѵе (=аиі) риіаѵёгіз; поіі сіісёге пе^ие (=аиі) риіаге. 
сгебе пес биЬііаѵёгіз; сгебе ас поіі биЬііаге. 
ѵеігт ѵепіаз = ѵепі, виаезо приходи же, приходи пожалуйста. 
іас (иі) ѵепіаз постарайся прійти, смотри же приходи, приходи же. 
/ас пе ѵепіаз или саѵе ѵепіаз смотри не приходи. 

Примѣчаніе. Формы гтрегаі. (иіигі употребляются: 

1) въ общихъ приказаніяхъ, которыя относятся будущему времени, 
поэтому преимущественно въ договорахъ, законахъ, духовныхъ за¬ 
вѣщаніяхъ, въ правилахъ и т. п. Ке§іо ітрегіо био зипіо, тіііііае 
зиттит іиз ЬаЪепІо, петіпі рагепіо, ііііз заіиз рорйіі зиргёта Іех езіо. — 
Нотіпет тогіиит іп игЬе пе зереШо пеѵе игііо. 

211» 

1) Слова Цицерона. 
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2) при придаточныхъ предложеніяхъ съ будущимъ временемъ. Ти циі(і- 
^иі(1 іпйадйгіз (іѳ гѳ риЫІса, /асНо, иі зсіат все то, что ты узнаешь 
о положеніи государства, сообщи мнѣ. 

Слѣдуетъ замѣтить: 
Бсііо, всіШе знай, знайте, 
шешепіо, тешепШѳ помни, помните. 
$іс каЬвіо (зіс каЪеШе) знай, будь увѣренъ. 

212. Наклоненія распредѣляются по видамъ простыхъ предло¬ 

женій слѣдующимъ образомъ: 

Повѣствовательныя 
предложенія. 

Отрицаніе поп. 

Вопросительныя 
предложенія. 

Отрицаніе поп. 

Предложенія 
желанія. 

Отрицаніе пе. 

іпйісаі 
сопі. р 
СОПІ. І] 

іѵиз 
оіепііаііз 
ггеаііз 
сопі. (іиЬііаііѵиз 
(или сіеІіЬегаііѵиз) 

ітрегаНѵиз 
сопі. Ьогіаііѵиз 
сопі. ргоЬіЬіііѵиз 
сопі. оріаѣіѵиз 
сопі. сопсеззіѵиз 

Наклоненія въ придаточныхъ предложеніяхъ. 

213. Косвенныя придаточныя предложенія. 

Придаточныя предложенія, которыя выражаютъ мысль под¬ 
лежащаго подчиняющаго предложенія, а не мысль писа¬ 

теля (автора), называются косвенными. 

Въ такихъ предложеніяхъ: 

a) ставится сослагательное наклоненіе, 
b) мѣстоименія 3 лица, относящіяся къ подлежащему под¬ 

чиняющаго предложенія, выражаются посредствомъ возвратнаго 
мѣстоименія виі, зіЬі, ее и соотвѣтствующаго притяэюателъ- 
наго мѣстоименія вниз. 

Косвенными придаточными предложеніями всегда бываютъ: 
1. Предложенія цѣли (сюда принадлежатъ также придаточныя предложенія 

времени и опредѣлительныя, если они служатъ для обозначенія цѣли). 
2. Дополнительныя предложенія въ зависимости отъ ѵегЪа сигапйі, розіи- 

Іапйі, ітрейгепйі и Іітепйг. 
3. Предложенія въ зависимости отъ поп йиЪііо, диіп. 
4. Косвенные вопросы. 
5. Придаточныя предложенія въ косвенной рѣчи. 
Часто бываютъ косвенными придаточныя предложенія причины и опре¬ 

дѣлительныя. 



— 205 — § 213—215. 

СаШ Саеэёгі §га!іаз е^ёгипі, диой зе тадпо регісйіо Шега- 

ѵіззеі (мнѣніе галловъ), но: диой еоз тадпо регісйіо ІгЬега- 

ѵёгаі (мнѣніе автора). 
Раеіиз отпез ІіЬгоз тіЬі йопаѵіі, диоз ігаіег зииз геіідише^ 

(но: Ігаіег еіиз теіщиёгаі) Петъ подарилъ мнѣ всѣ книги, кото- 

рыя, какъ онъ говорилъ, оставилъ его братъ. — Саезаг аЬ 
Неіѵеіііз зегѵоз, диі асі еоз третІ\і%іззепі, ророзсіі.—Саезаг, диоай 
шипііа ЫЬегпа со%поѵіззеі, іп Саіііа тогагі сопзіііиіі. 

Возвратное мѣстоименіе часто относится къ логическому подлежащему,. 
Саезаг а Козсіо сегііог Гасіиз езі Саііоз орри^пашіі зиі ( = Козсіі) саиза соп- 
ѵепіззѳ. Саезаг —грамматическое подлежащее, Козсіиз—логическое под¬ 
лежащее. Саезаг а Козсіо сегііог Іасіиз езі = Козсіиз Саез&гет сегіібгет 
Гесіі. — А Саезёгѳ іпѵііог, зіЫ иі зіт Іѳ&аіиз. 

Предложенія цѣли. 

Предложенія цгьли вводятся посредствомъ иі (піі) чтобы 214. 
(иі ііпаіе), не чтобы не, пеѵе и (чтобы) не. 

Въ главномъ предложеніи на это иі могутъ указывать слова: ісісігсо, Ыео, 
ргоріѳгеа для того ѳосопзіііо съ тѣмъ намѣреніемъ, съ тою цѣлю, еа 
сопбііібпе съ (подъ) тѣмъ условіемъ. 

Наклоненіе: сопі. рѵаезепііз послѣ главныхъ временъ, 
сопі. ітрег/есЫ послѣ историческихъ. 

Въ русскомъ языкѣ, при общемъ подлежащемъ въ главномъ и придаточномъ 
предложеніяхъ, послѣ чтобы ставится неопредѣленное наклоненіе. Иногда для 
выраженія цѣли по-русски употребляется одно неопредѣленное (особенно послѣ 
глаголовъ движенія) или существительное съ предлогомъ. 

пе діііз чтобы никто 
пе ищиат чтобы никогда 
пе {Ьгіе чтобы какъ-нибудь не 

пе аиі — аиі чтобы ни — ни 

пе диій чтобы ничто 
пе шпй-о чтобы когда-нибудь но 
пе дищиаш чтобы вообще ни¬ 

кто, чтобы рѣшительно никто 
пе изучат чтобы нигдѣ и т. д. 

Ейітиз, иі ѵгѵатиз, поп ѵіѵгтиз, иі еййтиз мы ѣдимъ для 
того, чтобы жить, а не живемъ для того, чтобы ѣсть. — ЗиЛа 
іиззіѣ таіо роёіае ргаетіит ІгіЪиі еа сопйіііопе, пе диій розіеа 
зсгіЬёге! Сулла велѣлъ дать награду бездарному поэту подъ тѣмъ 
условіемъ, чтобы онъ впередъ ничего не писалъ. — Ье§іЬиз ійсігсо 
отпез зегѵітиз, иі ІіЬёгі еззе роззітиз. 

Особыя правила относительно союзовъ иі и пе. 

1. иі пе ставится часто вм. пе для большей выразительности. АйЫЬепба 
йііі^епііа е5І, иі пе диій Іешегс а^атиз. 
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2. Вмѣсто пѳ ставится и$ поп, когда отрицаніе относится къ отдѣльному 
олову (иі поп зоіит — зей еііат). СопГег іѳ асі Мапіішп, иі а те поп еіесіиз 
а(1 аіібпоз, зед, гпѵгіаіиз асі іиоз еззѳ ѵібеагіз1). 

На этомъ основаніи различаютъ иі поп йісат (=иі ошіііат) — чтобы не 
упоминать (фигура ргаеіегіііо2) и пе йісат —чтобы не сказать = я пе 
хочу сказать (для смягченія слишкомъ сильнаго выраженія). 

3. пе^ие ставится иногда вм. пеѵе, если предшествуетъ пі. 
РгоГй^іі, и* зегѵагёЬиг пеѵе іпіегйсегёіиг (і^иѳ іпіегйсегёіиг). 

216. Вм. иі во чтобы тѣмъ (передъ сравнительною степенью) 
обыкновенно ставится дпо. 

Ілдет Ъгеѵет еззе орогіеі, дно (асіігиз аЬ ітрепігз іепеаіиг 
законъ долженъ быть кратокъ, чтобы тѣмъ легче могли его за¬ 

поминать несвѣдущіе люди. 

Дополнительныя предложенія при ѵегЬа сигапсіі, розіиіапгіі, 
ітресііетіі и Іітепсіі. 

217. 1. Дополнительныя предложенія при ѵегЪа сигапйъ еі 
розіиіапйі вводятся посредствомъ иі; (иіі) чтобы, что (иі оЫесіі- 
ѵит), пе чтобы не, пеѵе и (чтобы) не (пе дигз, пе диій и т. д. 

см. §§ 214, 215). 
Наклоненіе: сот.ргаезепііз послѣ главныхъ временъ, сопи 

ітрег/есіі послѣ историческихъ. 

Эти предложенія переводятся на русскій языкъ посредствомъ дополнитель¬ 
ныхъ предложеній съ союзами чтобы, что или просто неопредѣленнымъ накло¬ 
неніемъ (сравн. § 214). 

Къ ѵегЪа сигапсіі еі розіиіапсіі относятся глаголы, означаю¬ 

щіе заботу и стремленіе, просьбу и побужденіе, дости¬ 
женіе и позволеніе. 

a) сиго забочусь, стараюсь, <іо орёгат (зіисііозе, бііі^епіег, тахіте) прила¬ 
гаю стараніе; (И) а§о, (іб) зресіо имѣю цѣлью, имѣю въ виду и т. д. 

b) го§о, ого, реіо прошу, розійіо, Яа^ііо (не розсо) требую; оЬзёсго, 
оЬіезіог заклинаю, умоляю, ЬогЬог, шопео; зиабео, регзиасіео, 
ітреііо, іпсііо, регтбѵео, аббйсо, іпбйсо побуждаю, ітрёго, ебіео, 
ргаесіріо; тапбо поручаю и т. д. 

c) Гасіо, еіПсіо, регйсіо, а85ё^иог, ішрёіго (не папсізсог) дѣлаю, про¬ 
извожу, достигаю; сопсёбо, регтіііо допускаю, позволяю; соттіЦо 
довожу дѣло до того. 

ѴШеапі сопзйіез, пе диШ йеігітепіі гез риЫіса саргаі пусть 
консулы позаботятся, чтобы государство не потерпѣло никакого 

1) Слова Цицерона къ Катилинѣ. 
2) См. прплож. I, § 2, 6. 
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ущерба.— Бапйа орёга езі, пе диа ашісбшт (Іізсійіа Гіапі 
должно стараться о томъ, чтобы между друзьями не было ни¬ 

какихъ ссоръ. — Сига, иі ѵаіеаз прощай, будь здоровъ (употр. 

въ письмахъ). 
Отт апгтаі Ш адй, иі зе сопзегѵеі все живое старается сохра¬ 

нить себя. — ТЪгазуЪйІиз 1е§ет іиііі, пе диіз апіе асіагит гегит 
ассизагёіиг пеѵе тиііагёіиг Ѳразибулъ провелъ законъ, чтобы 
никого не обвиняли и не наказывали за прошлое. — Саебаг тііііез 
соЪогіаіиз езі, иіі зиае ргізітае ѵігШііз тетогіат геііпёгепі 
пеѵе ашто регіигЪагепіиг Цезарь убѣждалъ воиновъ помнить 
о своей прежней доблести и не падать духомъ. — Ргіша езі Ьізіо- 

гіае Іех (= Ііізіогіае ргаесірііиг), пе диісі іаізі сіісёге аийеаі.— 

Реііі огаіог аЬ іисІісіЪиз, иі зе аііепіе аийіапі. 

Ерашіпопбаа регіёсіі, иі аихіііо зосібгит Ьасейаетопіі ргі- 
ѵагепіиг.— Уегсіп^еібгіх а ваіііз цпреігаѵіі (упросилъ галловъ), 

иі сазіга типігепі. 

Слѣдуетъ замѣтить: 

оріо, иі желаю (о другихъ глаголахъ желанія см. § 182, 2). 
саѵеоу пе остерегаюсь; собственно принимаю мѣры къ тому, чтобы нѳ. 
гпіегйгсо, пе запрещаю. 

I. Многіе глаголы допускаютъ двоякую конструкцію, смотря по тому, 
принимаются ли они за ѵегЪа зепііепйг еі йгсепйі, или за ѵегЬа сигапйг еі ро- 
зіиІапсІі;ъъ первомъ случаѣ зависящее предложеніе есть повѣствовательное 
и ставится въ асе. с. іп(. (по-русски: предлож. съ союз, что); въ послѣднемъ 
случаѣ зависящее предложеніе выражаетъ требованіе или желаніе и ста¬ 
вится съ союз, иі (пе) с. сот. (по-русски: предлож. съ союз, чтобы (не) 
пли неопредгьлен, наклоненіе). Сравн. § 212. 

Регзиабео ііЪі, иі Ъос Гасіаз я убѣ- регзиабео ііЪі кос На еззе я убѣждаю 

218. 

ждаю тебя это сдѣлать (независ. 
(ас Ьос). 

Сопсёбо ііЪі, иі Ъос (асіаз я дозволяю 
тебѣ это дѣлать. 

тебя въ томъ, что это такъ (не- 
завис. Ъос ііа езі). 

сопсёбо Ьос ііа еззе я допускаю, что 
это такъ. 

Подобнымъ же образомъ сочиняются глаголы гезропбео, зсгіЪо, пипііо и др. 
Послѣ глаголовъ сепзео, зіаіио, сопзіііио, йесегпо вмѣсто предложенія съ иі 

можетъ стоять асе. с. іпГіп. дегипсііѵи 
Зепаіиз сепзиіі (зіаіиіі, сопзіііиіі), иі Іе&аіі шіііегёпіиг = Іе^аіоз шіііепбоз 

(еззе) сенатъ сдѣлалъ постановленіе, чтобы были отправлены послы, сенатъ 
постановилъ отправить пословъ. 

Сеіёгит сепзео СагіЪа^іпет еззе (Зеіепбат впрочемъ, я того мнѣнія, что 
необходимо уничтожить Карѳагенъ1). 

При зіаіио, сопзіііио, ёесегпо — при одинаковомъ под¬ 

лежащемъ въ главн. и придаточн. предложеніи — обыкновенно 

*) Слова Катона. 
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ставится простое неопредѣленное, наклон, (сравн. § 177). Саеваг 
Кііепшп ігапвіге (=віЬі евве ігапвешісіит) віаіиіі Цезарь рѣ¬ 

шилъ переправиться черезъ Рейнъ. 

Примѣчаніе. При тгЫ ріасеі я рѣшаю ставится или иі или асе. с. іпГ. 
безъ различія въ значеніи. 

УегстдеіогІ^і ши^иат ріасиіі Аѵагісит сіеГепсІі (= иі — (ІеГепсІегѳіиг) 
Верцингеторигъ никогда не стоялъ за защиту (города) Аварика. 

Ішрёго обыкновенно сочиняется съ иі, но также съ асе. с. іп{. ргаез. 
раззіѵі. Саезаг АИоЪгодгЬиз гтрегаѵіі, иі Ггишепіиш сошрогіагепі. — Саезаг 
гтрегаѵіі Ггишепіиш сотрогіагі. 
II. Одно сослагательное наклоненіе безъ иі встрѣчается въ зависимости 

отъ глаголовъ, означающихъ просьбу, гпребованге и желаніе, и при /ас.; 

точно такъ же никогда не ставится пе при саѵе. 
Саезаг ЬаЬіѳпо шапсіаі, Кетоз асіеаі аЦие іи оШсіо сопііпеаі. — Сопсіатапі 

тііііез, ітрегагеі Саезаг, диае ѵеііеі. — Ыоіо ехізіітез; ѵеііт ѵепіаз. — Рас (иі) 
ѵепгаз. — Саѵе йгсаз (см. § 211). 

219. 2. ѴегЪа ітрейіепді. 

Послѣ глаголовъ, означающихъ препятствіе (гтредго, де- 
іеггео) и противодѣйствіе (оЪзіо, оЪзізіо, гезізіо и т. п.) 
ставится: 

a) пѳ (пе диів, пе диісі и т. д., см. § 214). 

b) 4ШШ1І1Ш8 (собственно = иі ео шігшв чтобы тѣмъ менѣе); 
c) также дигп, когда главное предложеніе — отрицательное (сравн. 

§ 222, Ь). 

Времена сослагат. наклоненія, какъ послѣ иі оЬіес- 
ііѵиш (§ 217). 

Предложенія, зависящія отъ ѵегЬа ітресііепбі, переводятся на русскій языкъ 
большею частію неопредѣленнымъ наклоненіемъ или отглагольными 
существительными. 

ШЫІ ітрЫіі, диотгпиз Шіегагит зіидіа іепейтиз издие ад! 
иШшиш іешриз зепесійііз ничто не препятствуетъ намъ зани¬ 

маться науками до самой глубокой старости.—Ріпга пе всгіЪаіщ 
йоібге ітребіог скорбь мѣшаетъ мнѣ писать больше. — АШсиз 
гевііііі, пе диа віЪі віаіиа ропегёіиг. 

Примѣчаніе 1. Слѣдуетъ замѣтить: 
рег те зіаі, диотгпиз я виною тому, что пе. 
геейзо, пе я отказываюсь. 
поп гесіізо, диотгпиз у дигп или с. іпГіп. 

Тег АГгапіиш зіеігі, диотгпиз ргоеііо сіішісагёіиг. — Ке&йіиз, пе зедіепііата 
(Исёгеі, гесизаѵіі.— Ерашіпопсіаз поп гесизаѵіі, циотіпиз Іе^із роепаш зиЬІгеі. 

Примѣчаніе 2. При глаголѣ ргоЫЪео ставится обыкновенно асе. с. іпД 
(см. §§ 182, 3; 184, Ь), иногда также при ішребіо. 
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3. ѴегЪа ігтепсіі. 
Предложенія въ зависимости отъ глаголовъ и выраженій боязнщ 

опасенія (іітео, теіио, ѵегеог, іп теіи зит; регісйіит езі 
грозитъ опасность, слѣдуетъ опасаться, тсіліз іпсМіі аіісиі 
и т. п.) вводятся посредствомъ союзовъ: 

пе = что (чтобы не, пакъ бы не) (желаніе, чтобы дѣйствіе 
пе совершилось). 
пе поп или иІ = что пе (желаніе, чтобы дѣйствіе совершилось). 
Наклоненіе: сот. ргаезепНз послѣ главныхъ временъ, 

сот. ішрег/есіі послѣ историческихъ (см. § 208, 2). 

іітео, пе ѵепіаі; а боюсь, что онъ идетъ, что онъ придетъ, 

(чтобы [какъ бы] онъ не пришелъ, не при¬ 

шелъ бы онъ). 

ііиіёѣат, пе ѵепігеі я боялся, что онъ идетъ, что онъ придетъ 
(чтобы [какъ бы] оиъ не пришелъ, не при¬ 

шелъ бы онъ). 

іітео, пе поп (иі) ѵепіаі; я боюсь, что онъ не идетъ, что оиъ 
не придетъ. 

іітёЪат, пе поп (иі) ѵепігеі; я боялся, что онъ не идетъ, что 
онъ не придетъ. 

Боюсь встрѣтиться съ нимъ (= боюсь, что встрѣчусь 
съ нимъ) —- іітео, пе еі оссиггат. 

Боюсь пе встрѣтиться съ нимъ (= боюсь, что пе встрѣчусь 
с ь нимъ) — іітео, пе поп (иі) еі оссиггат. 

Слѣдуетъ различать: 

/ пе диіз что кто-нибудь 
іітео, ! пе пето что никто 

я боюсь, | пе диісі что что-нибудь 
I пе піШ что ничто и т, д. 

ІтргоЫ зетрег зипі іп теіи, пе роепа а('/ісіапіиг аіщиапйо 
дурные люди постоянно находятся подъ страхомъ потерпѣть 
когда-нибудь наказаніе. — ЬаЪіёпиз ѵегііиз езі, пе Ьозііит ітрё- 

іит зизііпёге поп роззеі. — ТітёЬат, пе еѵепігепі еа, диае ассі- 
сіёгипі (что въ самомъ дѣлѣ и случилось). — Отпез ІаЬбгез іе 
зизсірёге .ѵісіео; іітео, иі зизііпеаз. 

Примѣчаніе 1. Если нужно выразить, что боятся чего-нибудь уже 
совершившагося, то употребляется сопі. рсг/. и сопі рі педиатр. Тітео, 
пе ѵепегіі я боюсь, что оиъ пришелъ; іііпёЬаш, пе ѵепгззеі я боялся, что 
онъ приплелъ. Тішео, пе поп ѵепегіі; іітёЬат, пе поп ѵепіззеі. 

Примѣчаніе 2. При ѵегеог и іітео ставится іпііпіііѵиз, если глаголъ боюсь 
по смыслу = пе рѣшаюсь, затрудняюсь. Ѵегеог Іаийаге іергаезепіет боюсь 
хвалить тебя въ лицо. 

220. 
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§ 221. — 210 — 

Предложенія слѣдствія. 

Прсдложетя слѣдствія вводятся посредствомъ пі = (такъ) 
что (иі сопзесиііѵит), иі поп (такъ) что не (иі пето, иі піШІ, 
иі пищиат и т. д.; соподчиненное отргщательное предложеніе 
слѣдствія присоединяется посредством?» пе4ие) и ставятся въ со¬ 

слагательномъ наклоненіи (см. § 207). 

Предлолсенія слѣдствія переводятся на русскій языкъ предлолсопіями обстоя¬ 
тельственными образа дѣйствія (такъ, что; до такой степени, что и т. п.), 
подлеясащими (что, чтобы), опредѣлительными (такой что, чтобы), неопре¬ 
дѣленнымъ наклоненіемъ. 

Предложенія слѣдствія ставятся: 

a) послѣ указательныхъ выраженій (иногда подразумѣ- 

ваемыхъ): 

іапіиз, іаііз, Іоі, із = іаііз, ііа, зіс, іат (передъ прилагательными и 
нарѣчіями), іапіореге; асіео, издие ео до того, до такой степени; ііа поп, 
издие ео поп такъ мало и т. д. 

АШЫсШез егаі еа задасіійіе, иі йесгрі поп ровзеі1).— Ераті- 
попсіаз асіео Гиіі ѵегііаііз ёііідепз, иі пе іосо диійет тепіігёіиг 
Эпаминондъ былъ до такой степени правдолюбивъ, что даоісе 
въ шутку не лгалъ.—Тапіа ѵіз ргоЪііаііз езі, иі еат іп Іюзіе 
еііат сіііі^атиз. 

Примѣчаніе 1. Сюда же относятся предложенія слѣдствія послѣ сравни¬ 
тельной степени съ диат (= слишкомъ съ полооіеит. степ.). ИгЬз егаі 
типіЫог, диат иі ргіто ітрёіи сарі роззеі городъ былъ слишкомъ (хо¬ 
рошо) укрѣпленъ для тою, чтобы его можно было взять при первомъ же 
приступѣ (впрочемъ, такія предложенія лучше переводить другимъ способомъ, 
напр. городъ былъ такъ хорошо укрѣпленъ, что его нельзя было..., городъ 
былъ сильно укрѣпленъ, и потому его нельзя было...) — СЬаЬгіаз ѵіѵёЪаі 
ІіЬегаІіиз (слишкомъ роскошно), диат иі іпѵібіат ѵи!§і еііи^ёге роззеі. 

b) послѣ безличныхъ предложеній, означающихъ:происхо¬ 
дитъ, случается, удается и т. п. (иі ехрігсаііѵит): 

езі бываетъ, Гіі происходитъ, Тіёгі (поп) роіезі (не) можетъ 
быть, (не)возможно, ассісііі случается, сопііп^іі удается; 

геііпдшіиг, гезіаі остается еще только, остается только 
одно и т. д. 

КВ. Относительно временъ сослагат. пакл. см, § 207, 

1) Переводъ см, въ $ 153, Ь. 
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Ргёгі роіезі, иі /1аііаг быть можетъ, я ошибаюсь. — АссМіІ 
АИіёпіб, иі ипа посіе ошпез Ьегтае1) сіеісегепіиг.— ТЬгазуЬйІо 
сопіі^іі, иі раігіат іп ІіЬегіаіет ѵіпсНсагеі (освободить). — Веііп- 
даеЬаіѵг, иі Іе^ібпит зі§;па сопзізіёге іиЪёгепі имъ оставалось 
только одно—приказать легіонамъ остановиться (геІіпдиеЬаіиг 
іііЬіі, пізі иі — іиЪёгепі). На (асіит езі, иі такимъ образомъ 
вслѣдствіе этого. 

Примѣчаніе 2. Подобнымъ же образомъ ставится иі сопзесиііѵит (ехріі- 
саііѵиш): 

a) при выраженіяхъ, указывающихъ па переходъ къ другой пли по¬ 
слѣдней части рѣчи: 

$^иііиг, гезіаі, геіщиит, ргохітиш, ехігётит езі, (слѣдуетъ за тѣмъ, 
остается, ближе всего предстоитъ, наконецъ остается и т. п.). Ргохітшп езі 
иі босеат; гезіаі, иі ехропат; геіщиит езі, иі (Исепбит зіі (остается еще 
сказать, въ заключеніе слѣдуетъ сказать). 

b) при выраженіяхъ, означающихъ: дѣлать (наоснованіи предыдущаго) 
выводъ, заключеніе: 

Зециііиг изъ этого слѣдуетъ, явствуетъ, слѣдовательно, еШсіо я заклю¬ 
чаю, вывожу заключеніе, доказываю, Ьіпс еШсІіиг отсюда вытекаетъ. Ііа 
(ех цио) еШсііиг, иі ошпо согриз шогіаіе зіі. (Однако возможенъ и асе. с. 
іп/'. ^иііиг ѵііаш Ьеаіат ѵігійіе сопГІсі). 

c) при тоз, гиз, сопзиеійсіо езі и при многихъ подобныхъ выраженіяхъ, 
которыя образованы посредствомъ прилагательнаго въ среднемъ 
родѣ или существительнаго; при этомъ для указанія на придаточ¬ 
ное предложеніе часто ставится Ше, Мс и т. д. 

Езі тоз 1ютіпит,иі поііпі еипйет рІиггЬиз геЬиз ехееііёге2) (сравн. § 225, 
пр. 3). 

Относительно ^ио<1 при ассісііі, еѵепіі и пр. см. § 225. 

Примѣчаніе 3. Слѣдуетъ различать: 
1) иі с. сопіипсііѵо: иі сопсеззіѵит (§ 210, 5), иі /гпаіе (§ 214), иі оЫсс- 

ііѵит (§ 217), иі сопзесиііѵит (ехріісаііѵит). 
2) иіс.іпйісаІіѵо:ѵХіетрогаІе(%20і, 1),иісотрагаііѵшп (§§238,238,пр.), 

239, пр.), иі во вводныхъ предложеніяхъ (§ 183, 6). 

Предложенія съ ^иіп. 

(^иіп употребляется только тогда, когда главное предложе- 222* 

ніе отрицательное (по Формѣ или по смыслу), и ставится 
съ сослагательнымъ наклоненіемъ: 

а) въ значеніи нашего что послѣ выраженій сомнѣнія: 

поп сШліо, йиЪіит поп езі, ^иіз (ІиЪііаі? (=пето 
йиЫіаі), ^иІ8 сІиЬііеі?3) 

О См. § 207. 
2) Переводъ см. въ § 182, 2. 

См. § 240, пр. 2. 

М* 
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N011 сІиЪііо, диіп поп, диіп пето, диіп піЫІ, диіп пипдиат 
и т. д. — я не сомнѣваюсь, что не, что никто, что ничто, что 
никогда и т. д. 

Времена сослагат. по сопзесиііо іетрогыт. 
N011 биЫІо, диіп Ъос Гасга^ Гесёгіі, ГасШп<5 зіі. 
Коп (ЗиЬііаЬаш, диіп Ьос Гасёгеі, Тесіззеі, ГасШгиз еззеі. 

N011 сІиЪііагі беЪеГ, диіп іиёгіпі апіе Нотёгиш (п до Гомера) 

роёіае. — (^иіз диЪііеі, диіп іп ѵігійіе йіѵіііае зіпі ? Кто можетъ 
сомнѣваться, что богатство заключается въ добродѣтели? — N1111- 

диаш тіЫ йиЫит ГиіГ, диіп ііЬі еззет сагіззітиз. См. также 
примѣры въ § 208, 2. 

Примѣчаніе 1. При поп йиЪгіо въ значеніи я не колеблюсь, рѣшаюсь 
(что-н. дѣлать) ставится іп/іпгі, (рѣже диіп). Рго раігіа дигз йпЫЫ тогіет 
орреіеге? кто поколебался би умереть за отечество? (см. § 240, пр. 2). 

Послѣ йиШІо безъ отрицанія (я сомнѣваюсь, нахожусь въ сомнѣніи, 
не знаю) всегда слѣдуетъ косвенный вопросъ: биЬііо, диісі ГасШгиз зіі, ѵеп- 
іигизпе зіі; также съ иігит (пе) — ап; сІиЪііо ап, см. § 243, 2. Никогда 
не говорятъ биЫІо пит. 

b) при ѵегЪа ітрейіепйі съ отрицаніемъ (сравн. § 219) и 
при родственныхъ по значенію выраженіяхъ, 

напр. 

тіЪі поп Гетр его = іепёге те 
г диіп я не могу удержаться 

поп роззшп * / 
, _ . х- - • отъ того, чтобы не 
Гепегі, геГіпеп поп роззит 
поп шиііит (піѣіі) аЬезГ, диіп немногаго недостаетъ, чтобы; 

недалеко отъ того, чтобы; едва не (=раепе). 

Времена сослагат. наклоненія, какъ послѣ иі оЬіесІі- 
ѵит (§ 217). 

вегтапоз зіЪі поп Гетрегаійгоз Саезаг ехізіітаЪаі, диіп іп 
Ііаііат сопіепсіёгепі Цезарь полагалъ, что германцы не удер¬ 

жатся отъ того, чтобы не пойти въ Италію. — вегтапі геііпёгі 
(іепёгі) поп роіёгапі, диіп іп Ьозіез Іеіа сопісёгепі (стрѣлять 
въ непріятелей).—^п тиііиш аГиіі, диіп сазігіз ехреііегепіиг 
они едва не были выбиты изъ лагеря. 

c) въ предложеніяхъ слѣдствія (времена сослагат. по § 207): 

1. Вмѣсто иі поп чтобы не; безъ того, чтобы не (или 
дѣепричастіе съ отрицаніемъ). 
Пипдиат іат таіе езі Зісйііз, диіп аІідиіЛ /Iасеіе еі соттМе 

йісапі никогда сицилійцы не чувствуютъ себя настолько плохо, 

чтобы не найтись сказать какой-нибудь удачной остроты. — вег- 
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тЯп! пиіішп (етриз тіегтізёгипі, диіп Іе^аіоз ігапз Шіепит 
тіііёгепі (то и дѣло посылали). — Кипдиат ассёсіо, ^иіп аЪз іе 
аЬеат Досііог я никогда не прихожу къ тебѣ безъ того, чтобы 
ие уйти болѣе свѣдущимъ. 

Прюсічажіѳ 2. Слѣдуетъ замѣтить: 
Ігёгі поп роіезі, диіп (иі поп) зсгіЪат я (непремѣнно) долоюенъ пи¬ 

сать (=мнѣ нельзя не писать), 
Ігегг поп роіезі, иі зсгіЪат я не могу писать, 
Іасёге поп роззит, дигп зсгіЪат я не могу (обойтись безъ того, 

чтобы) не писать. 
Ешгі поп роіегаі, ^иіп Сіеошёпі рагеегёіиг нельзя было не пощадить 

Клеомена (сравн. Пёгі поп роіёгаі, иі Сіеошёпі рагеегёіиг). — Коп розжига 
Гасёге, чиіп соіібіе асі іе тіііат Ііііёга . 

2. Вмѣсто именительнаго падежа мѣстоим. ^иг поп, диае 
поп, диод, поп (сравн. § 237). 

Кето іиіі тііііит, диіп ^иі поп) ѵиіпегагёіиг. — Оціз езі, 
диіп сетаі, диапіа ѵгз зіі іп зепзіЪиз? кто не видитъ, какая сила 
заключается въ чувствахъ? 

Прякічаніѳ 3. Безъ вліянія на наклоненіе диіп ставится: 

a) для выраженія настойчиваго требованія (дигп = почему нс)1) 
(с. іпсіісаі.). <5иіп іи аЬіз? Почему ты не уходишь ? = Уходи 1 Сіиіп 
е^ио5 сопзсепсіітиз ? сядемте на коней 1 

b) для усиленія = даже, особенно въ соединеніи съ еііат: диіп еііат 
мало того, даже. 

Предложенія причины. 

Предложенія причины вводятся: 

а) посредствомъ диой и 411111 = потому что (диод, сатаіе) 223. 

(ео тадіз диод тѣмъ болѣе что). 

Оиод и диіа ставятся большею частію съ изъявительнымъ 
наклон., съ сослагательнымъ же только тогда, когда говорящій 
приводитъ причину не какъ собственное воззрѣніе, но какъ мнѣніе 
подлежащаго главнаго предложенія (см. § 213). 

Тііетізібсіез, диосі поп еаііз іиіит ее Аг§із ѵісІёЪаі, Согсугат 
Йеті§гаѵі4. Ѳемистоклъ переселился въ Корциру, потому что на¬ 

ходилъ небезопаснымъ свое положеніе въ Аргосѣ. — Эаріепз 1е- 

§ІЪие поп ргоріег теіит рагеі, ее(і диіа ісі заіиіаге тахіте еззе 
іисіісаі. 

’) ^т'п произошло изъ нарѣчія диі (= ^и5) и отриданія пВ. Въ данномъ случаѣ 
даіп употребляется въ свосмъ первоначальномъ значеніи. 
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Яосіи атЪиІаЪаі Тііетізійсіез, диод, зотпит сарёге попровзеі 
Ѳемистоклъ гулялъ ночью, потому что, по его словамъ, не 
могъ спать. 

Примѣчаніе. N011 диод = поп дио (не потому чтобы), поп диод (дио) 
поп, поп дпгп (не потому чтобы не) вводятъ основаніе, которое пред¬ 
ставляется только возможнымъ, и потому ставятся съ сослагательнымъ 
наклоненіемъ. 
Мсшогіаш П08ІГІ иі сопзегѵез, го&о, поп ^ио сіе іиа сопзіапііа биЫіст, 

веб ^ша тоз езі (принято) ііа го^апбі. 

b) посредствомъ ^иопіат5 дііаініодішіеш, зщиЫет = такъ 
какъ, такъ какъ вѣдь, когда приводится основаніе, 
предполагаемое извѣстнымъ. 

Наклоненіе, какъ послѣ диод саизаіе. 
(*)иошат те ипа ѵоЪізсит зегѵаге поп роззит, ѵезігае ^ш- 

йст'сегіе ѵііае ргозрісіаш. — (^иопіат (=такъ капъ уже— при 
переходѣ къ новой части) сіе §епёге ЪеШ сііхі, пипс сіе та^пі- 
іисііпе раиса сіісат. — Ма§па іп ипо Міібпе ѵіз еі іпсгесІіЬіІіз 
апіпіиз еззе ѵібепіиг, зциісіет іп еит ипит Іоіа гез риЫіса 
агтаіа езі должно быть (см. 210, 1, пр.), Милонъ одинъ обла¬ 

даетъ большою силой и невѣроятнымъ мужествомъ, такъ какъ 
на него одного ополчилось все государство1). 

Ргіпсірез Саіібгшп сіе зиіз ргіѵаііт геЬпз а Саезаге реіёге 
соерёгипі, диопіат сіѵііаіі сопзиіёге поп роззепі галльскіе ста¬ 
рѣйшины начали ходатайствовать передъ Цезаремъ лично за 
себя, такъ какъ (по ихъ собственному признанію) ничего 
не могли сдѣлать для своего государства. 

c) посредствомъ сиш саизаіе (съ сослагательнымъ накло¬ 

неніемъ). См. § 227, 2. 

224. ($иой саизаіе употребляется также при ѵегЪа аіТесІиыт (впро¬ 
чемъ, при нихъ бываетъ и асе. с. іпі;, сравн. § 181, 2). 

Относительно наклоненія см. § 223, а. 
Моіезііззіте Гего (мнѣ очень непріятно), ^ио(1, іе иѣі ѵізПгиз 

зіт, пезсіо. — Іпсіі§паЪапіііг тііііез, диосі сопзресіпт зішт Ьозіез 
регГегге роззепі.— Сгаззиз зе раепііёге біхіі, ^иос1 СагЪбпет іп 
іибісіит ѵосаѵіззеі. 
Только диосі можетъ стоять при глаголахъ хвалитъ, порицать, 

благодарить и поздравлять, а также при ассгізо (обвиняю). 

(^иосі ѵігіз іогііЬиз Ьопоз ЬаЬііиз езі, Іаисіо.— Саезаг Аесіиоз 
^гаѵііег ассиза!, диосі аЬ ііз поп зиЫеѵёіиг.—Ресипа 1е§іо 

Слова Цицерона. 
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Саезйгі дгаііаз е&іі, ^^юс^ (1е ее оріітит іпсіісіит Гесіззеі (при¬ 

несъ благодарность за то, что онъ сдѣлалъ о немъ весьма 
лестный отзывъ). 

Отъ диосі саиеаіе слѣдуетъ отличать диод, ехріісаііѵит. 225« 

($иой ехріісаііѵит = что; то (обстоятельство), что. Это 
циосі вводитъ предложенія, которыя обозначаютъ дѣйстви¬ 

тельный Фактъ, и ставится съ изъявительнымъ наклоненіемъ. 

Въ особенности диоі ехріісаііѵит употребляется: 

a) послѣ указательныхъ выраженій, какъ напр. Ьос, гсі, 
Шнд, іііа гез, йіа саиза; ех ео (ѵеі ех ео уже изъ 
того), іпде (изъ того) и т. д. 

b) послѣ Ьепе, таіе, соттдйе, оррогійпе /гі, еѵёпіі, 
ассЫіі, Ьепе {асіо и тому подобныхъ выраженій; въ 
главномъ предложеніи заключается мнѣніе о дѣй¬ 
ствіи придаточнаго предложенія (одобреніе пли по¬ 

рицаніе). 

Еедйіит раігіае ашапііззЪгит /иіззе ѵеі ех ео іпіеііедііиг, диод, 
сарііѵоз геііпепдоз сепзиіі что Регулъ былъ великимъ патріотомъ, 

видно уже изъ того, что онъ высказался за удержаніе (карѳа¬ 

генскихъ) плѣнниковъ. — Ноішпез Ьос ипо ріигітит а Ъезіііз 
сШІегипі (отличаются), диосі гаіібпет ЬаЪепі. 
Оррогіипіззіта гез (оррогіипіззіте) ассісііі, ^иос^ Оаііі ігсциеп- 

іез а<1 Саезагет іп сазіга ѵепёгипі случилось какъ нельзя бо¬ 

лѣе кстати, что галлы въ большомъ числѣ явились въ лагерь 
къ Цезарю. — Вепе ассМіі, срюсі ѵепіі къ счастію, онъ при¬ 

шелъ.— Вепе Гасіз, ^ио(1 те айійѵаз. — Вепе іесізіі, диосі тапзізіі 
хорошо, что ты остался (сравп. § 227, 2). 

Примѣчаніе 1. Мѣстоименія Іюс, ів, Шив, стоящія при глаголахъ, тре¬ 
бующихъ асе. с. гпр. или иі, и указывающія только на содержаніе слѣ¬ 
дующаго предложенія, не имѣютъ никакого вліянія на конструкцію. ІИіні 
йіео (іііисі аррагеі), НаппіЬаІет зшшішт (іисет Гиіззе. — Тпіег ошпез Ьос 
сопзіаі ѵігогшп еззе Гогіішп іоіегапіег сіоіогеіп \>дЛ\. — Шив іе асітопео, иі 
соіМіе тевШге гезізіепсіит еззе ігасипсііае. 

Примѣчаніе 2. Слѣдуетъ замѣтить различныя конструкціи (иі, диов, асе. 
слп{.) при выраженіяхъ, составленныхъ изъ существительныхъ или изъ 
средняго рода прилагательныхъ съ глаголомъ езі: напр. Ргаесіагит Шив, 
езі, иі атгеоз аедие ас позтеі грзоз ашЕтиз (требованіе: чтобы мы лю¬ 
били, т.-е. мы должны любить); диов— ататиз (фактъ: что мы любимъ); 
поз атаге (предположеніе: если мы любимъ). — Іизішп езі, иі ѵісіог 
ѵісііз рагсаі. С^иосі ѵісіог ѵісііз ререгсіі, іизіиш езі. УісіОгеш ѵісііз рагссгѳ 
Іцзіиш езі, 
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Примѣчаніе 3. ({ной употребляется также въ значеніи что касается того9 
что, если. Это бываетъ въ томъ случаѣ, когда приводится чье-либо мнѣніе, 
чтобы на него возразить или отвѣтить. При о томъ диой тоже ставится 
изъявительное накдоневіѳ. 

<5иосІ тиііііийіпеш Оегтапогит, іпдиіі Агіоѵізіиз, іп Оаіііат ігайисо (что 
касается того, что я привожу, если я привожу), И теіпшпіеасіі, поп ОаШао 
ішри^папйае саиза іасіо. 

226. Сослагательное накл. (ргаезепііз и ітрегГ.) ставится при выраженіяхъ: 

езіу диод, \ я имѣю поп (піЫІ) езі, диод і я пѳ имѣю (ника- 
ІіаЬео, диод, / основаніе поп (піЫІ) каЪео, диод / кого) основанія. 
МіЬіІ ЬаЬео, диой ассйзеш зепесіиіет я не имѣю никакого основанія обви¬ 

нять старость. КіЫІ ЬаЪёЪат, диосі ассизагет. — Шп езі, диод іе ридеаі за- 
ріепіі аззепіігі не зачѣмъ тебѣ стыдиться соглашаться съ умнымъ человѣкомъ. 

Примѣчаніе. Вм. диоД ставится въ этомъ случаѣ также сиг или диаге. 
Подобное же значеніе имѣютъ обороты: диае саиза (диіД саизае) езі, сиг 
(диаге) и т. д. Рорйіиз Кошапиз пШіІ а зе соттіззит риІаЬаі, диаге Ьеііию 
Іішёгеі. 

Предложенія времени1)* 

Предложенія съ сит. 

227. Сит съ изъявительнымъ наклоненіемъ. 
1. Сит іетрогйіе— когда, въ то время когда, въ то время 

какъ (= дио іетрбге)—употребляется для обозначенія только 
временнаго отношенія дѣйствій придаточнаго и главнаго пред¬ 

ложенія и ставится: 

a) всегда при дѣйствіяхъ, относящихся къ настоящему или 
будущему времени; 

b) гораздо рѣже при дѣйствіяхъ, относящихся къ прошед¬ 
шему времени. 

Въ послѣднемъ случаѣ союзу сит въ главномъ предложеніи большею частію 
соотвѣтствуютъ: іит, іипе, со іетрбге, со діе и т. д. 

І8; диі поп де^епсШ іпіигіат, сит роіезі, іпіизіе {асіі кто не 
отвращаетъ несправедливости тогда, когда можетъ (это сдѣлать), 

тотъ поступаетъ несправедливо. — Кето те ѵезігит, сит Ьіпс 
(отсюда, т.-е. изъ этого міра) ехсеззего, соп8е^иёіи^2). 

Сит Саезаг іп Оаіііат ѵепіі, аіісгшз (асііопіз ргіпсгрез егапі 
Аесіиг, аііегіизЗедийпР). — Ьі^агіиз ео іетроге рагиіі, сит ра- 

гёге зепаіиі песете егаі. 

*) Относительно розідиат, иі, иѣі и т. д. см. § 204, 1. 
2) Слова Сократа. 
8) Переводъ см. въ § 199, 
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Примѣчаніе. Послѣ выраженій е$і, (іііЬ, егіі (<Не$, Іетриз), сит (бы¬ 
ваетъ, было, будетъ, настанетъ такое время, что или когда ста¬ 
вится сопіипс. (ргаез. или ітрег?.) (сит сЬагасіегізіісит). Риіі апіеа 
іетриз, сит Оегтапоз ОаШ ѵігіаіе зирегагепі. 

2. Сшп соіпсгйепз (ехріісаііѵит) обозначаетъ совпаденіе дѣй¬ 

ствій обоихъ предложеній и по времени и по значенію 
(тождество дѣйствій); времена и подлежащія обоихъ предложе¬ 

ній въ этомъ случаѣ бываютъ одинаковы (сравн. § 225, Ь). 

По-русски: тіъмъ что или дѣепричастіе. 
Сит іасепі, сіатапі храня молчаніе, они громко заявляютъ 

(ихъ молчаніе равносильно громкому заявленію, есть то же, что 
громкое заявленіе). — Отпіа іи Беіоіаго ігіЪиізіі, сшп еі потеп 
ге§іит сопсеззізіі1).—Ьі^агіо заійіет сит ДеДёгіз, ігсз ігаігеэ 
оріітоз геі риЫісае сопсіопаѵёгіз2). 

Слѣдуетъ различать: 
ассизаѵіі, сит іісёгеі говоря (=при чемъ онъ говорилъ), 
ассизаѵіі, сит йіхіі сказавши = тѣмъ, что онъ сказалъ. 

3) Сит ііегаііѵит — всякій разъ какъ (см. § 304). 
Ігйіиз сит ай зе гейШ, зіЫ іит ігазсгіиг2). — Сит диаеріат 

соЬогз ітрёіищ {ёсёгаі, Ьозіез ѵеіосіззіте геридіёЬапі. — Соп/гг- 
тапіиг позіга сопзіііа, сит зепігтиз ргийепііЬиз іДет ѵіДёгі.— 

Огасйіа ѵеіёгез сопзиІсЬапі, сит Ъеііа егапі іпгійгі (рагаЬапі). 
4. Сиш іпѵегзит (айсііііѵит)— какъ, какъ вдругъ, когда — 

с. іпДісаііѵо рег/есіі или ргаезепііз Ьізіогісі вводитъ событіе 
особенной важности въ придаточномъ предложеніи, поставленномъ 
послѣ главнаго, — обыкновенно для того, чтобы обозначить не¬ 

ожиданный поворотъ дѣйствія. Въ главномъ предложеніи 
ставится ішіісаі. гтрег^есіі (для выраженія одновременности 
съ дѣйств. придаточн. предложенія) или ішіісаі. ріиздиатрег^есіі 
(для выраженія дѣйствія, предшествовавшаго дѣйствію прида¬ 

точнаго предложенія). Въ главномъ предложеніи часто стоятъ: 

іат уже, ѵіх, аедге, едва только, едва, попйит еще не; сит 
иногда соединяется съ зиЫІо, герепіе вдругъ. 

Тгеѵёгі ЬаЬіёпшп аДоигі рагаЬапі, сшп Диаз ѵепіззе 1е§ібпез 
Саезагіз тіззи (присланные Цезаремъ) содпозсипі. — Ѵіх адтеп 
поѵіззітит ехіга типіііопез ргосеззёгаі, сшп Ѳаііі соттіШге 
ргоеігит поп йиЫІапі (поп ДиЬііаѵёгипі) едва арьергардъ пере¬ 

шелъ за линію укрѣпленій (выступилъ изъ лагеря), какъ галлы 
немедленно завязали сраженіе. — Віз сопзиі іиёгаі Р. АігісПпиэ 

1) Слова Цицерона къ Цезарю. 
г) Переводъ см. въ § 204, 
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еі СагіЪадіпет Китапііатцие сіеіеѵёгаі, сит ассизаѵіі (высту¬ 
пилъ обвинителемъ) Ь. СоМат. 

228. Сит съ сослагательнымъ наклоненіемъ. 
1. Сит ЪЫогісит употребляется — при историческомъ вре¬ 

мени въ главномъ предложеніи — въ разсказѣ о минувшихъ 
событіяхъ съ сопі. ітрег^есіі (когда = въ то время какъ) 

или съ сопі. 2>1и^(іиатрег/ес1г (когда = послѣ того какъ); 
это сит не только служитъ для опредѣленія времени, но также 
указываетъ на внутреннюю, причинную связь событій. Сопі. 
ітрег{есіі обозначаетъ дѣйствіе, одновременное съ дѣйствіемъ 
главнаго предложенія (по-русски обыкновенно прошедшее несо¬ 
вершеннаго вида или дѣепргічастіе того же времени), сопі. 
ріищпатрегі'есіі — дѣйствіе, предшествовавшее дѣйствію глав¬ 
наго предложенія (по-русски обыкновенно прошедшее совершен¬ 
наго вида или дѣепргічастіе того же времени). 

Аіехапсіег, сит іпіегешізбеі; Сіііит, іатіііагет 8иит, ѵіх а 8е 
тапив аЪбііпиіі Александръ, убивши своего друга Клита, едва 
не наложилъ на себя рукъ. — Ератіпопсіаз, сит ѵісіззеі; Ьасейае- 

топіоз арий Мапілпеат, аЦие ірзе §гаѵі ѵиіпёге ехапітагі (уми¬ 

раетъ) ее ѵійбгеі, диаезіѵіі;, 8а1ѵи8по езвеі сііреиз (цѣлъ ли щитъ). 

Примѣчаніе 1. Выборъ между сшп ЫзЪ. и сит іетрог. зависитъ иногда 
отъ взгляда говорящаго лица, но вообще въ разсказѣ о минувшихъ собы¬ 
тіяхъ преобладаетъ употребленіе сопіипсііѵі, нерѣдко даже при чисто вре¬ 
менномъ отношеніи двухъ дѣйствій. 

2. Сит саизаіе такъ какъ. 

Сит 8І8 тогіаііз, диае зипі тогіаііа, сига такъ какъ ты смер¬ 

тенъ, то и думай о томъ, что имѣетъ отношеніе къ смертному.— 

Раизапіаз, Врагіаш гейіге сит поііеі, Соіопаз ее сопійііѣ (уда¬ 

лился въ Колоны). 

фиае сит гіа зіпі (ше7г() = при такихъ обстоятельствахъ, поэтому. 
Сит рѵаезегііт (ргаезегііш сит) особенно когда; тѣмъ болѣе что 

(въ особенности потому что). 

3. Сит сопсеззіѵит и асіѵегзаігѵит хотя, несмотря на то 
что; тогда какъ, между тѣмъ какъ. 

Зосгйіез, сит іасгіе роззеі еййсі е сизіойіа, поіиіі хотя Сократа 
легко можно было вывести изъ темницы, однако онъ не поже¬ 

лалъ этого. — Бгиепііа1), сит адиае ѵіт уеЬа! іп^епіет, поп 
іатеп паѵіит раііепз е8І хотя Друенція и многоводна, но все- 

таки она рѣка не судоходная. 

і) Рѣка въ нарбоцской Галліи, вцадаюідая въ Рону; теперь назыв. Багапср, 
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Козігбгит едиііит егаі циіі^ие тіііа питёгиз, сит Ьозіез 
поп атрііиз осНп^епіоз ециііез ЬаЪёгепі наши всадники были 
въ числѣ 5000, тогда какъ у непріятелей было не болѣе 800 всад¬ 

никовъ. 

Примѣчаніе 2. При союзѣ между тѣмъ какъ слѣдуетъ отличать проти¬ 
вительное значеніе (=сит) отъ временнаго (=с!ит, см. § 229). 

Предложенія съ йит и фіоай1). 

1. Съ изъявительнымъ наклоненіемъ — для обозначенія 229. 

только временнаго отношенія дѣйствій придаточнаго и глав¬ 

наго предложеній: 

a) йит— между тіъмъ капъ9 въ то время какъ — 
ставится с. іпйісаі. ргаезепііз (Ьізіогісі) (вм. ітрегГ.) 

въ разсказахъ о прошедшихъ событіяхъ для обо¬ 

значенія одновременности двухъ дѣйствій (а именно 
для обозначенія того, что дѣйствіе главнаго предло¬ 
женія случилось въ извѣстный моментъ то,го вре¬ 

мени, въ которое происходило дѣйствіе придаточнаго 
предложенія). 

Аіехапсіег, сіит Мег рптогез ридпаі, задійа гсіиз езі Але¬ 

ксандръ былъ раненъ стрѣлою въ то время, какъ сражался 
въ первыхъ рядахъ.—Вит Ьаес дегипіиг во время этихъ 
событій, между тѣмъ. 

b) йипі и циоай (также диатШи) — въ значеніи пока 
(до тѣхъ поръ пока, все время пока) — ставятся съ 
изъявительнымъ всѣхъ временъ для обозначенія одно¬ 
временности и одинаковой продолжительности дѣй¬ 

ствій придаточнаго и главнаго предложеній. 

НотЬгеЗу йит йосепі, йгзсипі люди, уча (другихъ), учатся 
(сами). — ТіЬ. втассЬиз іат (Ни ІаийаЫіиг, йит (=^иатйіи) 

тетогіа гегит Котапагит тапбЪіі. — Саіо, диоай ѵіхіі, ѵіг- 
Шит Іаийе сгеѵіі пока жилъ Катонъ, все росла слава его добро¬ 

дѣтелей.— Нос іесі, йит Іісиіі. 

c) Йит и циоай— пока не (съ прошедш. или будущ. 

соверш. вида) — ставятся с. іпйісаі.рег/*. и с.{йі.ІІ 
(ехасіо) для обозначенія предѣла, до котораго про¬ 

должалось или будетъ продолжаться дѣйствіе 
главнаго предложенія. 

Союзъ сІопес (пока, пока нс) въ образцовой прозѣ встрѣчается рѣдко. 
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Ератіпопсіаз {еггит издие со іп согрбге геігпигі, дгюад, ге- 
пгтІШит езі ѵгсіззе Боеоігоз Эпаминондъ до тѣхъ поръ удер¬ 

живалъ острее копья въ тѣлѣ, пока не было сообщено, что 
беотійцы побѣдили. — Коп Гасіат йпет годапйі, диоай пші- 

ііаіит егіі іе Гесіззе.— МіЬі издие (до тѣхъ поръ) сигае егі4, 

диісі а§аз, сіит, диісі е§ёгіз, зсіёі’О (пока не узнаю), 

2. Съ сослагательнымъ наклоненіемъ: 

Йит и диоаЛ— пока не (съ будущ. соверш. вида) — ста¬ 

вятся с. сот. ргаезепЫз или ітрег/есіі для обозначенія цѣли 
дѣйствія главнаго предложенія; пока не въ этомъ случаѣ = для 
того, чтобы въ это время. 

Въ послѣднемъ случаѣ, при переводѣ съ латинскаго языка на русскій, должно 
имѣть въ виду, что въ зависимости отъ прошедшихъ временъ по-русски можно 
употреблять союзъ „пока неи съ будущимъ временемъ только тогда, когда 
главное предложеніе само указываетъ такъ или иначе на будущее время; по¬ 
этому, если мы желаемъ переводить сіит с. сопі. ітреіТ. (для обозначенія цѣли) 
посредствомъ союза „пока неа (съ будущимъ временемъ), то необходимо въ рус¬ 
скомъ главномъ предложеніи выставлять указаніе на будущее. 

НогаЫиз Сосіез ітрЫит Ьозііит зизііпиіі, диоай ееіёгі ропіет 
іпіеггитрёгепі Горацій Коклесърѣшился выдерживать натискъ 
враговъ, пока прочіе не разрушатъ мостъ (= Горацій Коклесъ 
выдерживалъ натискъ непріятелей, чтобы тѣмъ временемъ прочіе 
разрушили, успѣли разрушить мостъ).—Раиіит гедиіезсат, 

(Іиш зе саіог ігапдаі я немного отдохну, пока не спадетъ жара. 

Примѣчаніе. Въ такомъ значеніи йтп часто ставится при ехзресіо, напр. 
ехзресіо, йиш ѵепгаі; ехзресІаЬат, бит ѵепігеі. Говорятъ также ехзресіо, 
иі ѵепіаі; ехзресіо, ^ш(і бісаі или біеійгиз зіі. Никогда не бываетъ при 
ехзресіо асе. с. іпГ. Относительно ехзресіо зі см. § 231, пр. 4. 
КВ. Пока наконецъ = йит, диоасі (не бит іапбет и т. п.). Пока еще = сіит, 

диоасі. 

Предложенія съ апіёдиаш п ргіиздиат. 

230. 1. Бъ главномъ предложеніи — прошедшее время• 

При прошедшемъ времени въ главномъ предложеніи, апіёдпат 
и ргіиздиат (апіе — диат, ргіиз— диат) —прежде чѣмъ — 

ставятся: 

а) с. сот. ітрег[есіг для обозначенія цѣли или возмож¬ 
ности (= чтобы не дагпь чему-либо совершиться; 
преоіеде чѣмъ что-либо успѣло или могло произойти). 
По-русски въ этомъ случаѣ, гдѣ можно, употребляется 
неопредѣленное наклоненіе, глаголы успѣть, мочь. 
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Саезаг, рпиздиат зе Іюзісз ех Ыда гесірёгепі, іп /тез 8иез- 

зіопит ехегсгіит йихіі прежде чѣмъ непріятели успѣли опра¬ 
виться отъ бѣгства (чтобы не дать непріятелямъ оправиться 
отъ бѣгства), Цезарь повелъ войско въ область суессіоновъ.— 

Ргіиз ѵІ8іі8 езі Саезаг, ^иат еіиз асіѵепіиз Гата регГеггёіиг 
Цезарь показался раньте, чѣмъ могъ дойти слухъ о его при¬ 

бытіи.— Саезаг ргіиз асі Ьо8Іішті сазіга регѵёпіі, диат, диі(1 

а§егёіиг, Сгегтапі зепііге роззепі. 

Ь) с. іпйісаі. рсг{есіі (Ьізіогісі), особенно послѣ поп апіе 
(ргіиз) дгіат и послѣ аЫ. тепзигаедля обозначенія 
только временнаго отношенія дѣйствій придаточ¬ 

наго и главнаго предложеній. 

Ѵепіісііо Гиі зетрег атісиз, апіедиат Ше геі риЫісае арегіо 
С8І іасіиз іпітіспз.— Сегтапг поп ргіиз (идёте йізШёгипі, диат 
асі (Іитеп Шгепит регѵепёггті германцы только тогда пере¬ 

стали бѣжать, когда очутились у Рейна. 

Впрочемъ и въ этомъ случаѣ встрѣчается сопі. ітрегГесіі 
(вм. іпсіісаі. регіесіі). Нозіез поп ргіиз 8ипі ѵізі, диат сазігіз 
арргоріпдиагепі, Сравн. § 228, 1, съ пр. 

2. Въ главномъ предложеніи — настоящее илп будущее 

время. 

Апіёднат п ргііівдііат ставятся: 

a) с. іпсіісаі. или сопі. ргаезепііз безъ существеннаго разли¬ 

чія, когда въ главномъ предложеніи — Іиіигит I или 
ргаезепз. 

Апіёдиат ай саизат гсйсо (или ѵейеат), йе те раиса йісат 
прежде чѣмъ я перейду къ дѣлу (прежде чѣмъ перейти къ дѣлу), 

я скажу нѣсколько словъ о себѣ. — Месіісо, ргіиздиат сопёіиг 
ае§го асІЬіЪёге тесіісіпат, тогЬиз соцпозсепсіиз езі. — Іпотпг- 

Ъиз педоіііз, ргіиздиат аддгейіаге (§ 97, II, с.), айЫЪепйа езі 
ргаерагаііо йіігдепз во всѣхъ дѣлахъ, прежде чѣмъ приступить 
къ нимъ, требуется тщательное приготовленіе. 

b) с. (иіиго II (ехасіо), если въ главномъ предложеніи 
стоитъ Іиіигит I съ отрицаніемъ. 

Т)е Сагіігадгпе иеѵёгі поп апіе йезгпаш, диат Шат ехсізат 
еззе содпоѵёго я не прежде перестану опасаться Карѳагена, 

чѣмъ узнАю, что онъ разрушенъ (только тогда перестану — 
когда узнаю). 

*) См. § 161, пр. Іо 
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Условныя предложенія. 
231. I. Въ придаточномъ условномъ предложеніи выражается усло¬ 

віе, въ главномъ — слѣдствіе изъ этого условія. 

Условіе называется предыдущимъ (ргоіазіб, апіесёйепз), 
хотя бы стояло послѣ слѣдствія, и вводится посредствомъ 8І 

ИЛИ 11І8І (8І поп). 

Слѣдствіе называется послѣдующимъ (аройбзіз, соп8ё^иепз). 
N13. 8г іЪгіе если какъ-нибудь. 
Еііат $і (еііатзі) даже если. 
8і диіз, $г диШ, зі диа гез, зі диой Ьеііиш (см. § 263, а). 
Зі дащиат езі іпГёІіх, е^о (ргоГесіо із) зшп если кто несчастенъ, это 

(конечно) я = пето те іпГеІісіог езі (см. § 263, Ь). 

II. Различаютъ три рода (формы) условныхъ предложеній. 

1. Условіе и слѣдствіе представляются говорящимъ лицомъ 
пакъ даппыя — безъ всякаго указанія на то, соотвѣтствуетъ ли 
содержаніе предложеній дѣйствительности, или нѣтъ. Въ обоихъ 
предложеніяхъ ставится іпАісаііѵиз всѣхъ временъ. По-русски: 
если (безъ бы). 

(Реальный случай.) 

8і кос йісіз, еггаз если ты это говоришь, то ошибаешься. 
8г кос сііхізіі, еггазіі если ты это сказалъ, то ошибся; зі кос Шсез 
(йіхёгіз)> еггаЫз если ты это будешь говорить (скажешь), то 
ошибешься. 

8і зріпіит дисіі, ѵіѵіі онъ живъ, если дышитъ. — 8і расе Ггиі 
ѵоійпшз, ЪсІІит ^егепйшп езі.—Зі Гаіит. Іаіі ехегсііит рорйіі 
Котапі ай Тгазишётіт іпіепге (если суждено было погибнуть 
у Тразименскаго озера), ѵііагі ій поп роіиіі. — (^иой сгеЬго 
(часто) ѵісіётпз, поп тігашиг, еііатзі, сиг Гіаі, пезсіти8.— 

Каійгат 8І 8е^иёти^ йисет, пшщиат аЪеггаЪітиз. — 8і Іесёгіз, 
циой озіепйіз (обѣщаешь), та§пат ЬаЬёЬо §гаііат (я буду 
очень благодаренъ). 

2. Условіе и слѣдствіе представляются говорящимъ лицомъ 
только предполагаемыми или воображаемыми и относятся 
къ будущему времени. Въ обоихъ предложеніяхъ ставится сопі. 

роіепііаііз ргаез. или рег(. (выраженія, обозначающія возмож¬ 
ность, необходимость и т. п.1), въ этомъ случаѣ также ста¬ 

вятся въ сослагательномъ). По-русски: если бы, если съ неопред, 
наклоненіемъ. 

1) См. § 20Э. 
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(Воображаемый случай.) 

57 Іюс йіссіз (йіхёгіз), еггсз (еггаѵёггз) если бы ты сказалъ это, 
'гы ошибся бы (смыслъ: если предположить, что ты это ска¬ 

жешь, то, можстъ-быть, пожалуй, ты ошибешься). 

Сравн. § 210, 4, а. 

І)гез тс йфсіаі, зі ѵеііт саизаз таіі епитегйге мнѣ недо¬ 
стало бы дня, если бы я захотѣлъ перечислить причины зла (можно 
передать ту же мысль и будущимъ временемъ: пожалуй, мнѣ 
недостанетъ дня, если я захочу и т. д.).—Рго раігіа диіз йиЪііеІ; 

тогіст орреіеге, бі сі зіі ргоіиійгиз? 

Тііисуйісііз огаіібпез е^о Іаийаге боіео; ішііагі педие роззіт, 
бі ѵеііт, пес ѵеііт іогіа88е, 8І роззіт. 

Примѣчаніе 1. Иногда предыдущее второй формы соединяется съ послѣ¬ 
дующимъ первой формы; это бываетъ большею частію въ тѣхъ случаяхъ, 
когда глаголъ предыдущаго поставленъ во 2 лицѣ един, числа и не отно¬ 
сится къ какому-либо опредѣленному лицу (ты = всякій человѣкъ1). 
Мстогіа шіпиііиг, пібі еаш ехегсеаз память слабѣетъ, если ея не упраэюпятъ. 

3. Условіе и слѣдствіе представляются говорящимъ лицомъ 
противоположными тому, что есть или было въ дѣйстви¬ 
тельности. Противоположность тому, что есть въ дѣйства* 
тельпости, выражается посредствомъ сот. ітрег/есЫ, противо¬ 

положность тому, что было въ дѣйствительности,—по¬ 
средствомъ сопі. ріищиапірегресіі (выраженія, обозначающія 
возможность, необходимость и т.п.2), въ этомъ случаѣ также 
ставятся въ сослагательномъ). По-русски: если бы, иногда /го- 

сслителъиое наклоненіе3). 

(Ирреальный случай.) 

8і Іюс йісёгез, еггагсз (еггаге роззез) если бы ты это сказалъ 
(теперь), то ты ошибся бы (но ты этого не говоришь). 

8і Іюс сііхіззез, еггаззез (еггаге роігііззез) если бы ты это сказалъ 
(тогда), то ты ошибся бы (по ты этого не говорилъ, не сказалъ). 
Сравн. § 210, 4, Ъ. 

8і ѵепІ88ез ай ехегсіішп, а ігіЬгіпіз тіІііагіЪиз ѵізиз еззез; 
поп ез аиіет аЪ Іііз ѵізиз, поп ез щііиг ргоіесіиз ай ехегсіішп. —» 

Кізг Аіехапдег еззегп, едо ѵего ѵеііет еззе ТНодёпез если бы я не 
былъ Александромъ, я желалъ бы быть Діогеномъ. — Іпіигіаз 

0 См. §§ 97, II; 210. 
а) См. § 209. 

®) Не будь па то Господня поля, не отдали бъ Москвы. Лсрм. 
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еііатзі иісізсі роззет, іашеп оЫіѵізсі таііст. — Нёсіога диіз 
поззеі, /1еііх зі Тгбіа (игззеі? кто зналъ бы Гектора, если бы 
Троя была счастлива? — №зі апіе Кота рго{есІиз еззез, пипс 
еат сегіе геііпдиёгез. 
№зі тііііез еззепі сІеГеззі, отпез Ьозііит соріае гіеіёгі роіиіз- 

зепі.— N011 роззет ѵіѵёге, пізі іп Ііііёгіз ѵіѵёгет.— (^иі<1 епи- 

тёгет агііит тиііііисітет, згпе ^иіЪи8 (= ^иае пізі еззепі) ѵііа 
отпто пиііа еззе роіиіззеі? 

Рѣже выраженія, обозначающія возможность, необходимость и т.п., 
въ послѣдующемъ ставятся въ ішіісаі. ішрегГ. вм. сопі. ішрегГ., въ іпсіісаі. регГ. 
вм. сопі. ріиздиатр. Кез риЫіса роіёгаі еззе регреіиа, зі раігііз ѵіѵегёіиг іпзіі- 
ійііз еі шогІЬиз. — 8і Рошрёіиз ргіѵаіиз еззсі Ьос іеіпрбге, іатеп із егаі (іеіі- 
депсіиз. — 8і ипшп біет іп іііа игЬе тогаіі еззёііз, тогіепсішп отпІЪиз Гиіі. 

Примѣчаніе 2. Нерѣдко вм. сопі. рІиздиатрегГ. ставится сопі. %трег(. 
(въ предыдущемъ, въ послѣдующемъ или въ обоихъ предложеніяхъ, осо¬ 
бенно для обозначенія продоло/савшаюсл состоянія). Коп іат Гасііе орез 
СагіЬа^іпіз іапіае сопсісііззепі, пізі Зісіііа сІаззіЬиз Кошапіз раіёгеі такое 
могущество Карѳагена пало бы не такъ легко, если бы Сицилія не была 
открыта для римскаго флота. 

Примѣчаніе 3. Зіѵе — зіѵе (зеи — зеи) ли — или ставится с. іпсіісаііѵо 
(точно такъ же при зіѵе ^иосі — зіѵе диоб и зіѵе ^иіа— зіѵе ^иіа потому ли 
что — или потому что). Ѵепіеі іетрпз тог Из еі диЫет ссіегііег, зіѵе 
геІгасШЫз зіѵе ргорегаЫз.— 8іѵе ЬаЬез диісі зіѵе піЫІ МЪез (или нѣтъ), 
зсгіЬе Іашеп. — Кошйіиз сепіиш сгеаі зепаіогез, зіѵе диіа із пишёгиз заііз 
егаі, зіѵе диіа зоіі сепіиш егапі, диі сгеагі раігез роззепі. 

Примѣчаніе 4. Послѣ глаголовъ стараться, пытаться, ооіеидать (іеп- 
іаге, сопагі, ехрегігі, ехзресіаге) употребляется зі с. сопіипсі.въ 
значеніи не —ли. Такого рода глаголы часто должно подразумѣвать пе¬ 
редъ зі. РаШбет зі позігі ігапзігепі, Ьозіез ехзресіаЪапі (не перейдутъ ли).— 
Ііеіѵеііі, зі реггишрёге роззепі, сопаіі зипі (сдѣлали попытку прорваться).— 
Саезаг ехегсііиш ргобихіі, зі Рошрёіиз ргоеііо Десегіаге ѵеііеі (въ ожиданіи, 
не захочетъ ли Помпей дать сраженіе). 

232. Послѣдующее 3-го рода условій въ зависимыхъ пред¬ 

ложеніяхъ. 

Правило о послѣдовательности временъ не распространяется па сопі. іггеа- 
Ііз (см. § 205, пр. 3). 

1. Если условное предложеніе 3-го рода (съ сопі. ітрег/'есіі 
или рЫздиатрег^есИ) поставлено въ зависимость отъ глагола, 

требующаго асе. с. іп(*., то предыдущее остается безъ пере¬ 

мѣны, а въ послѣдующемъ вм. сопі. ітрег{. ставится іпПп. 

на иѵит еззе, вм. сопі. ріиздцатрег?. — іпПп. на игит/иіззе 
(ііфпіііѵиз іггеаііз). 
Риіо іе, зі ій йісегёз, еггаШгит еззе. 

Риіо іеЛ зі ій йіхіззез, еггаШгит /иіззе. 
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Примѣчаніе 1. Если глаголъ не образуетъ рагі. Гиі. асі. или поставленъ 

въ стр адат, залогѣ, то употребляется описаніе (иішит {’иіззе иі (с,соп- 
іипсі. ітрегГ.). Описаніе Гиіпгит еззе иі не встрѣчается (для иррѳальиаго 
случая). 

Примѣчаніе 2. Если въ зависимости отъ глагола, требующаго асе, с. іпД, 
поставлено условное предложеніе 2-й формы, то послѣдующее выражается 
посредствомъ шД (иіигі или при помощи роззе, Риіо іе, зі кос йісаз, егга- 
Шгит еззе или еггаге роззе. — РиШЪат іе, $і кос йісёгез, еггаійгит еззе 
или еггаге роззе, 

2. Если условное предложеніе 3-го рода (съ сопі.іѵгрег/'есіі или 
ріиздиатрег(ссіі) поставлено въ зависимость отъ союза, который 
самъ по себѣ требуетъ сослагательнаго наклоненія, или если 
оно дѣлается зависящимъ вопросительнымъ предложе¬ 

ніемъ, то предыдущее и послѣдующее остаются безъ пере¬ 

мѣны; только вм. сопі. рІи^иатрегГесіі асігѵг отъ глаголовъ, 

имѣющихъ рагі. Гиі. асі., въ послѣдующемъ ставятся описатель¬ 

ныя Формы на иги8 Гибгіт или Гиіззѳш по сопзесиііо іетрдгит; 
слѣдуетъ однако замѣтить, что въ предложеніяхъ слѣдствія 
п послѣ циіп всегда ставится -гггаз (гіёггт. 
Коп йиШІо, диігіу зі ій йісёгез, еггагез (ѵііирегагвгіз). 

п п „ „ я йіхіззез, ѵііирегаіиз еззез (Ъгеѵііераепі- 
Іиіззеі) 

фиасго, пит, зі ій йіхіззез, еггаііігиз /иёгів. 
ОиаегвЪат, „ „ „ „ еггаійгиз риіхзез. 
Коп йиЬгіо | 
Коп йиЫкіЬат \ 

диіп, зі ій йіхіззез > еггаіатз риёгіз. 

3. Выраженія означающія возможность, необходимость (§ 209): 
Риіо іе, зі ій йісёгсз, еггаге роззе, ѵііѵрегапсілт еззе. 
Риіо іе, зі ій йіхіззез, еггаге роіиіззе, ѵНирегапіІит Гиіззе* 
N071 йиЫіо (поп йиЫШЬат), диіп, зі кос йіхіззез, еггаге роіиегіз, ѵііи* 

реѵапйиз риегіз. Сравн. отд. 2-й въ этомъ же §. 
<2иаего, пит, зі ій йіхіззез, еггаге роіиегіз, 
О'ШегеЬат „ ю * „ * роіиіззез. 

Сравн. отд. 2-й въ этомъ же §. 

О союзахъ въ условныхъ предложеніяхъ. 

a) ИІ8І (если не = если не принять, что,,,; за исключеніемъ 
тою случая, когда; развѣ только когда) отрицаетъ 
мысль всего придаточнаго предложенія (особенно 
когда главное предложеніе отрицательное). 

b) 8і поп (если не = есліг принять, что не.,.; въ томъ 
случаѣ, если не) употребляется тогда, когда отрицаніе 
относится только къ одному слову, или вообще, 

когда на отрицаніи лежитъ особенное удареніе. 

В- Нявв»оро»>, Лат. грами&тажа, 15 

233. 



§ 233. — 226 — 

Иногда, смотря по взгляду говорящаго лица, допускается п 
ПІ8І И 8І ПОП. 

Еедаі Ерісигиз іисипйе ѵіѵі роззе, пізі сит тгіиіе ѵіѵйіиг 
Эпикуръ говоритъ, что нельзя жить пріятно, если не жить 
добродѣтельно. 
Ееггит зі ехегсеаз, сопіегЫиг, ві поп ехегсеаз, гиЫдо іпіег- 

Ггсіі если мечъ употреблять въ дѣло, онъ портится, если не 
употреблять, его съѣдаетъ ржавчина. 

8і поп или зі тіпиз ставятся въ особенности: 
1) въ противоположность утвердительному главному предло- 

жеиію, содержащему поправку съ частицами аі, сегіе, іатеп, 
аі сегіе, аііатеп (если [и] не — то все же, то все-таки, то 
по крайней мѣрѣ). 
Боібгет 8І поп (зі тіпиз) роіиёго ігапдёге, іатеп оссиІіаЪо 

если я не въ силахъ буду превозмочь горе, то все же поста¬ 

раюсь скрыть его. 

2) въ противоположность предшествующему утвердительному 
условному предложенію; при этомъ, въ случаѣ опущенія глагола, 

всегда ставится зі тіпиз (а не 8І поп) = если же пѣтъ, въ про¬ 
тивномъ случаѣ, а не то. 

8і іесёгіз ісі, ^ио<1 озіепсііз, та§пат ЪаЬёЪо ^гаИат^зі поп 
(зі тіпи8) Гесёгіз, і^позсат.— Нос зі аззесиіиз зит, §аис1ео; зі 
тіпиз, те сопзбіог (стараюсь утѣшить себя). 

Примѣчаніе 1. Шзі послѣ отрицанія можетъ значить: развѣ, кромѣ, 
какъ только. Поэтому поп — пізі или пізі — поп (всегда бываютъ отдѣ¬ 
лены) употребляются въ значеніи только, не иначе папъ (подобнымъ же 
образомъ пето — пізі, піЫІ — пізі). NІ8І іпіег Ъопоз атісіііа еззе поп ро- 
іезі.— ОиШ аііисі пізі что иное какъ не? 

Примѣчаніе 2.ШзіГогІе, пізі ѵего если только не, развѣ только, если, 
впрочемъ, можетъ - быть (въ ироническомъ смыслѣ) ставятся съ изъяви- 
тельнымъ наклоненіемъ. Кето Геге заііаі зоЪгіаз (трезвый), пізі Гогіе іпзапіЬ. 

с) 8іп, зіп аиіет — если же, а если — ставятся въ про¬ 

тивоположность предшествующему условному предло¬ 

женію; въ другихъ случаяхъ если оюе, а если = зей 
зі, зі ѵего, диосізі. 

Ншіс тіЬі іітбгет егіре: зі ѵегиз езі, пе орргітаг, зіп Гаізиз, 
иі іапйет аіщиапйо іітёге Йезтат2) избавь меня отъ этого 
страха, чтобы онъ не дѣйствовалъ на меня угнетающимъ обра- 

') См. § 231, 1. 

2) Эти слова Цицеронъ (въ рѣчи противъ Катилины) заставляетъ говорить 
Отечество (см, нриюж. I, § 2, 13). 
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зомъ, если онъ имѣетъ основаніе, а если этотъ страхъ неосно¬ 
вателенъ, пусть же наконецъ перестану я бояться. 

Условныя предложенія желанія. 

Въ условныхъ предложеніяхъ желанія ставится сослагательное 234. 

Наклоненіе (по сопзесиііо іетрбгит); они вводятся посредствомъ: 

йшп, тойо, йшп тойо только бы, лишь бы (только), 

йшп пѳ, то(1о не, йшп тойо пѳ лишь бы не, только бы не. 
Осіёгіпі, сіит теіиапі пусть ненавидятъ, лишь бы (только) 

боялись1).— Ошпіа розірозиі, йит тойо ргаесерііз раігіз ра- 

гёгет. 

(Зиттаз Іашіез тегеяіиг АШепіеизез, сіит тосіо пе (жаль только, что) 
Іат Іеѵез Шззепѣ. См. § 210, 4). 

Примѣчаніе. Яейит — нѳ говоряужѳ о томъ, что не, а подавно 
ужъ не, тѣмъ менѣе, еще менѣе (тѣмъ болѣе не)—также ставится 
с. сопгипсі. Ѵіх іп ірзіз ѣесііз Ггі°;из ѵііаіиг, пе(1ит іп тагі ГасІІе зіі аЪеззе аЬ 
іпіигіа Іетрбгіз. 

Условныя предложенія сравненія. 

Условныя предложенія сравненія съ союзами ^па8і и Іап- 235. 

унаш — какъ будто (бы), какъ если бы — ставятся въ со¬ 

слагательномъ наклоненіи (по сопзесиііо іетрогит). 

Рѣже ставятся въ этомъ значеніи: иЬ зі, ѵеіиі зі, ргоіпсіо (регіпсіе) яиазі, 
ргоіпсіе (зітііііег) ас зі и т. д. 

Тітепі еит, ^иазі сгисіёііз $іі они боятся его, какъ будто онъ жестокъ. 
ТітёЪаиЬ ешп, ^иазі сгисіеііз еззеі они боялись его, какъ будто ояъ былъ 

жестокъ. 
Сіѵез, диазі ѵісёгіпі, іпіег зе ^гаіиіапіиг граждане поздравляютъ другъ 

друга, какъ будто они побѣдили. 
Сіѵез, ^иа8І ѵісіззепі, іпіег зе егаІиІаЬапіиг. 

($иій едо Ыз іезііЪиз иіог, диазг гез йиЫа аиі оЪзсйга зй? за¬ 

чѣмъ я ставлю этихъ свидѣтелей, какъ будто дѣло спорно или 
неясно?— 8е^иащ аЬзепііз Агіоѵізіі сгийеІіШет ЬоггёЬапІ;, ѵеіиі 
бі согат айеззеі. 

Уступительныя предложенія. 

Уступительныя предложенія вводятся посредствомъ: 236. 

a) <інапщиат, еіві, 1атеІ8І хотя, хотя и — с. гпйісаігѵо. 
b) спш хотя (см. § 228, 3) и диатѵіа хотя, какъ (бы) ни— 

с. сопіипсігѵо. 
c) еііат8і — с.іпйісаіко и с. сопіипсііѵо (см. § 231). 

]) Слова римскаго императора Калигулы, 

15 
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(1) Іісе4, иі пусть, хотя бы — е. еопгипсі. сопссззгѵо 
(см. § 210, 5). 

Въ главномъ предложеніи этимъ союзамъ часто соотвѣтствуетъ 
Іатеп. 

(^иатдиат ехсеШЪаІ АгізШез аЬзііпепіга, іатеп ехзйго йгсет 
сппбгит тиіійіиз езі хотя Аристидъ и отличался безкорыстіемъ, 

однако былъ наказанъ десятилѣтнимъ изгнаніемъ. — Баііз, еізі 
поп аедішт Іосит ѵісІёЪаі зиіз, іатеп Ггеіиз (полагаясь) питёго 
соріагит зиагит сопШ^ёге сиріёЪаі. — (^ио<1 іигре езі, ісі ^иатѵіз 
оссиііёіиг, іатеп Ьопезіит йёгі пиііо то (Іо роіезі.— (^иатѵіз гез 
ДіШсіІіз зіі —несмотря на всю трудность дѣла, какъ ни трудно 
дѣло (по-латыни послѣ диатѵіз не ставится превосх. степень). 

Приплате, (^аттрлат (іатеізг, еізі) часто вводитъ въ формѣ глав¬ 
наго предложенія какое-нибудь замѣчаніе съ цѣлью поправки или 
ограниченія (диатд_шт соггсеііѵит); въ этомъ случаѣ оно значитъ: 
впрочемъ, однако, (^иапщват циііі Іодиог? впрочемъ, что я говорю? 

Опредѣлительныя (относительныя) предложенія. 
237* 1. Опредѣлительныя предложенія вводятся относитель¬ 

ными мѣстоименіями и нарѣчіями; глаголъ большею частію 
ставится въ изъявительномъ наклоненіи, всегда это бываетъ 
послѣ мѣстоименій, образованныхъ черезъ удвоеніе или черезъ 
прибавленіе сшщие (геіаііѵа іпйе(іпіІа: ^шсип^ие, циізциіз, 
циокріоі и пр. См. §§ 57, 61, 62). 

Точно такъ жѳ ставится изъявительное наклоненіе и послѣ нарѣчіи, обра¬ 
зованныхъ черезъ удвоеніе или черезъ прибавленіе сищие (см. § 61). 

(^аШдаШ ісі ёзі, іітеб Вапабз еі йбпа {'егёпіез что бы то ни 
было, я боюсь данайцевъ даже тогда, когда они приносятъ дары.— 

(^иісіциісі ргаесіріез, езіб Ъгеѵіз чему бы ты ни училъ, будь кра¬ 

токъ. 
Шиі езі, иісаг^иѳ езі, чиодио то<іо ^иоси^ие тойо, ^иото(іо• 

сипдие) гез зе ЬаЬеі = какъ бы то ни было. 

2. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ предложенія бываютъ опредѣли¬ 

тельными только по Формѣ, по смыслу же они замѣняютъ 
другія придаточныя предложенія съ сослагательнымъ накло¬ 

неніемъ. 

Сослагательное наклоненіе ставится въ опредѣлительныхъ пред¬ 

ложеніяхъ: 

а) для выраженіи цгьли (цш = м$ е§о, иі іи, иі іе; сиі = г^ 

пііііі, иі ІіЪі, иі еі; иЪі = иі іЬі; ипйе = иі іпДе и пр.), причипщ 
пли уступлепія (<ріі = сит е§о, іи, І8 ц пр.). 
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Міззг згті Деіесіі (отборный отрядъ) сит ЕеопЫа, диі Ткегто- 

руіаз оссѵрйгепі (запять Ѳермопилы). — Ізосг&іез аіііз зоІёЪаІ 
огаіібпез зсгіЪёге, диіЪиз (=иі еіз) іп іисіісііз иіегепіиг. 

О (огіипйіе айиіезсепз, диі іиае ѵігійііз НотВгит ргаесОпет 
іпѵспёгіз!1). 
Е^бшеі, диі зего Отаесаз ІіМёгаз аМі^іззет (хотя слишкомъ 

поздно и поверхностно познакомился съ греческой литературой), 

Іатеп, сит ѵепіззет АіЪёпаз, сотрійгез іЪі (ііев 8ит соттогаіпз. 
Сатрапі таібга (іеіідиёгипі, диат диіЪиз і^позсі роззеі кам¬ 

панцы совершили слишкомъ важные проступки, чтобы ихъ можно 
было простить (см. § 221, пр. 1). 

Прянічаніѳ 1, Для усиленія причиннаго зпаченія предъ цш часто ставится 
иі или диірре. СаШбиз асіиіаіог поп Гасііе а^позсііиг, циірре диг еііаш асі- 
ѵегзапйо аззепіёіиг хитраго льстеца нѳ легко узнать, такъ какъ онъ льститъ 
даже тогда, когда возражаетъ. 

Ъ) для обозначенія слѣдствія (циі = иі І8 и пр.). 

N011 гз зит, диі тогііз регісйіо іеггеаг не такой я человѣкъ, 

чтобы меня можно было испугать опасностью умереть. — МіШез 
Саез&гіз пііііі, диод ірзіз еззеі іпсііощит, сотшізегипі. 

Слѣдуетъ замѣтить употребленіе такихъ опрздѣлительпыхъ предложеній 
послѣ йгдпиз, іпйідпиз, аріиз, Ыопеиз. 

Іпсіі&пиз ез, диі ехегсііиі ргаезіз, сиіиз йсіеі ехегсііит сошшіііатиз, сиг 
ітрегіит ігасіатиз, диет ехегсііиі ргаеіісіатиз, а дио ехегсііиз ге&аіиг. — 
Іпйідпиз ез, сиг /гйез каЬеаіиг ты недостоинъ того (ты нѳ заслуживаешь), 
чтобы тебѣ оказывать довѣріе. 

Сюда также принадлежатъ опредѣлительныя предложенія послѣ 
общихъ выраженій: 

8ипі, ехзізіипі, іпѵепіипіиг, герегіипіиг, диі есть 
(такіе) люди, которые (= нѣкоторые); пето езі, диі нѣтъ 
никого, кто бы (= пикто); пето езі, диіп2) нѣтъ никого, 

кто бы не (= всякій, всѣ); пііііі езі, диой нѣтъ ничего, 

что бы (=пичто); диіз езі, диі (=кто?); диіз езі, ^иіп 
(=юпо не...?); диі(1 езі, диосі (=что?) и пр. 

8ипі, диі сепзеапі (думаютъ) ипа апгтит еі согриз ос&йёге.- 
Іпѵепіі тиШ зипі, диі ѵііат ргоГипйёге рго раігіа рагаіі еззепі.— 

^то езі огаіог, диі ее Бетозіііёпіз зітііет еззе поііі нѣтъ 
оратора, который не желалъ бы походить на Демосѳена. — (^иісі 
езі, Саііііпа, диосі іат іп Ьас игЪе іе йеіесіаге роззіі? (что ещо 
можетъ привлекать тебя въ нашемъ городѣ?) 

*) Переводъ см. въ § 131. 
*) См. § 222, 
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Примѣчаніе 2. За опредѣленнымъ подлежащимъ утвердительнаго 

главнаго предложенія мояееіъ слѣдовать опредѣли!ельное нредлож. съ изъ* 
лвителъпъшъ, когда должно быть высказано что-либо фактическое. 8іш1 
диаебаіп апігааііа, ^иае ипигп (Нет ѵгѵипі. 

Вообще слѣдуетъ замѣтить, что въ опредѣлительныхъ предложеніяхъ, 
заключающихъ въ себѣ оттѣнокъ причины,слѣдствія или уступленія, 
можетъ стоять какъ сослагательное, такъ и изъявительное наклоненіе, 
смотря по тому, желаетъ ли говорящій выразительно указать на этотъ от¬ 
тѣнокъ, или нѣтъ. 

Примѣчаніе 3. Рѣже ставится сослагательное наклоненіе въ опредѣли¬ 
тельныхъ предложеніяхъ: 

a) для ограниченія общаго положенія: диосі зсіат, зепііат, іпіеі- 
Іё^аш, ілетіпёгіт насколько я знаю, понимаю, помню, 
(но всегда говорятъ диапіит зсіо и пр.). Ерісйгиз зѳ ишіз, ^ио<1 
зсіат, заріепіет ргойіёгі езі аизиз. 

b) для выраженія условія. <5иі Нос бісаі, еггеі. (^иі Ьос (іісёгеі (сііхіз- 
зеі), еггагеі (еггаззеі). 

Сравнительныя предложенія. 
238. Сравнительныя предложенія ставятся въ изъявитель* 

помъ наклоненіи и вводятся: 

a) соотносительными мѣстоименіями и нарѣчіями: 

иі (иіі), зісиі (зісйіі) . . . ііа, зіс, ііет 
диат, диатсіш, диапіорёге, іат, іатсііи, іапіорёге, 

диоііепз. іоііепз 
диапіиз, диаііз, диоі, диі. . іапіиз, іаііз, іоі, Мет. 

@иапіиз, диаііз и нр. часто переводятся на русскій языкъ въ этомъ случаѣ 
посредствомъ какъ и. 

b) посредствомъ диат послѣ сравнительной степени (и дру¬ 

гихъ словъ, заключающихъ въ себѣ понятіе сравненія). 

c) посредствомъ аідие (ас) = какъ, чѣмъ послѣ выраженій, 

означающихъ сходство или несходство, равен- 

ство или неравенство• 

Мет, раг, зітіііз; рагііег, зітііііег, аедие, ргоііМе, регішіе; 
сопігагіиз, аііиз; сопіга, аіііег, зесиз (иначе, не такъ). 

Вм. ісіет — аЦие говорятъ также Иет — ^иі (см. выше — отд. а). 

ІИ зетепіет іесёгіз, ііа теіез1).— (^иоі ЬотХпез, іоі зепіепігае 
„сколько головъ, столько умовъ". — Ассірёге ргаезіаі (лучше) 

диат Гасёге іпіигіаш. — Аііае зипі Іе^аіі рагіез аідие ітрега- 

ібгіз. — Уігіиз е&сіет іп Ъотіпе аідие (диае) іп Бео езі. 
Примѣчаніе 1. VI диіщие—ііа съ превосходной степенью въ обоихъ 

предложеніяхъ соотвѣтствуетъ нашему чѣмъ —тѣмъ съ сравнительной 
степенью. 

*) Переводъ см. въ § 201. 
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XII дищие езі йосйззтиз, На езі тойезИззтиз, > 
= Босііззігаиз яиіздие тосіезііззітиз езі. > Сравн.§263, ѳ, 3. 
= <^ио ^^из сіосііог езі., ео тобезііог езі. ) 

Примѣчаніе 2. Ш — На (зіс) часто значитъ: хотя (съ одной сто¬ 
роны)— однако (съ другой стороны). ІД піЫІ Ьопі езі іп тогіѳ, зіс 
ссгіе піЫІ шаіі. 

Примѣчаніе 3. Если сравниваются между собою два качества одного и 
того же предмета или дѣйствія, то по-латьши или оба прилагательныя 
(или нарѣчія) ставятся въ сравнительной степени, или чаще, какъ въ рус¬ 
скомъ языкѣ, оба ставятся въ положительной степени съ прибавленіемъ 
къ первому прилагательному (или нарѣчію) тадіз (болѣе). 

Азіа (ііѵіііогез диат ГогііОгез ехегсііиз Котйпоз ГаеіёЪаі = та§із біѵііез 
диат Гогіез. — Еогііиз диат Геіісіиз ри^паЪапі = та^із Гогіііег диат ЫісІіег 
они сражались съ большей храбростью, нежели счастіемъ. 

Примѣчаніе 4. Слѣдуетъ замѣтить обороты: * 
піЫІ аііий пШ не что иное, какъ; диЫ аііий пШ что иное, какъ не? 
поп іат — диат не столько — сколько. Аг^итепіа поп іат пите- 

г&ге зоіео, диат ехрепбёге я обыкновенно не столько дѣлаю счетъ доказа¬ 
тельствамъ, сколько взвѣшиваю ихъ. 

поп тіпиз — циат столько же —сколько и, такъ же —какъ и. 
Раігіа ЬошіпіЬиз поп шіпиз сага еззе беЪеі диат ІіЬёгі отечество должно 
быть для людей такъ же дорого, какъ и дѣти (главная мысль — въ пер¬ 
вомъ членѣ). 

поп тадіз — диат столько же— сколько, иногда = такъ же мало— 
какъ и. ЬіЬёгі ЬошіпіЬиз поп та^із сагі еззе беЪепі диат раігіа отечество 
должно быть для людей такъ же дорого, какъ и дѣти (главная мысль во 
второмъ членѣ). — Ашшиз іп тогЬо поп ша^із езі запиз диат согриз. 

Сокращенныя сравнительныя предложенія. 239. 

1. Сравнительныя предложенія могутъ употребляться въ видѣ 
сокращенныхъ предложеній, при чемъ общіе члены (большею 
частію сказуемое) въ обоихъ предложеніяхъ не повторяются. 

Меііог езі сегіа рах диат зрегаіа (ожидаемая) ѵісіогіа. — 

Се сііз ОаШ еапсіет іеге, диат геіідиае §епіез, ЬаЪепі оріпібпет. 

2. Если сокращенное сравнительное предложеніе, при 
общемъ сказуемомъ, входитъ въ асе. с. іп/гп., то его подле¬ 
жащее тоже ставится въ винительномъ падеоюѣ. 
Агіоѵізіиз аіі зе ргіиз іп Оаіііат ѵепгззе диат рорйіит Во- 

тйпит (или: диат рорйіиз Котапиз ѵепіззеі). — Г)есеі сагір- 
гет еззе раігіат поЬіз диат позтеі грзоз. 

Примѣчаніе. Сравнительныя предложенія съ иі (особ, сокращенныя) часто 
выражаютъ причину или ограниченіе. ІИе, иі зешрег іиіі арегііззітиз, 
поп зе риг&аѵіі какъ человѣкъ, всегда отличавшійся своею откровенностію, 
онъ не сталъ оправдываться. — Апііраіег Гиіі зегіріог, иі іешрогіЬиз Шіз 
(для того времени), Іисиіепіиз (хорошій). — Роззиш ГаШ, иі Ьошо. 



§ 240. — 232 — 

Вопросительныя предложенія 
[со включеніемъ прямыхъ вопросовъ]. 

240. Прямые вопросы (диаезііопез гссіае). 
1. Вопросъ, выраженный главнымъ предложеніемъ, назы¬ 

вается прямымъ, напр. иЪі іиізіі? ипсіе ѵепіз? ^иап<1о гесІіЪіз? 

когда возвратишься? 

Въ прямыхъ вопросахъ ставится большею частію іпсіісаііѵиз 
(за исключеніемъ вопросовъ съ сопі. роіепііаііз, сіиЪііаііѵиз или 
іггеаііз; см. § 210). 

2. Прямые вопросы вводятся: 

a) посредствомъ вопросительныхъ мѣстоименій и нарѣчій'): 
^Ш5, диі, ^шзпага, ^итат, иіег, диаііз, ^иап(:из, ^ао^аз, диоідвдиізяиѳ 

(какъ мало, много ли), ^иоі; иЬі, ипЛе, ^ио, аиапйо (не сит), диапкііи, 
циоизяие (до какихъ поръ? долго ли?), ^иоЦепз (сколько разъ?) ^иат(какъ— 
передъ прилагаю. лі нарѣчіями), диат поп (какъ мало), диапіорёге (какъ — 
передъ глоіолами), ^иот6<Iо, ^истас1тос1ит (какъ? какимъ образомъ?), сиг 
(сиг поп), ^иа ге, диатоЬгет (почему) и пр. 

b) особыми вопросительными частицами: 

п6 = ли употребляется тогда, когда спрашивающій не 
желаетъ или не можетъ обозначить, утвердитель¬ 

наго или отрицательнаго отвѣта онъ ожидаетъ. Эта 
частица всегда присоединяется къ слову, па которомъ 
лежитъ удареніе. 

наш = неужели, развгь, уоюъ не — ли употребляется тогда, 

когда спрашивающій ожидаетъ отрицательнаго 
отвѣта. 

поппе = неужели не, развгь не, не — ли употребляется 
тогда, когда спрашивающій ожидаетъ утвердитель¬ 

наго отвѣта. 
хт • п Ѵепіат = да. 
Уетевие? придешь ли ты? > 

г { Коп ѵепіат = пѣтъ. 
Кит ѵепіез? неужели (развѣ) ты придешь? Коп ѵепіат -= 

нѣтъ. 
„ { неужели (развѣ) ты пе придешь? ^ ,т . , 

Когте ѵепіез? ^ ^ 1 ~ > ѵепіат =^аа. 
[ не придешь ли тыг ) 

Если нѣсколько вопросовъ, на которые ожидается утвердительный отвѣтъ, 
слѣдуютъ одинъ за другимъ, то въ первомъ ставится мояяе (піЪіІпе, пшщиашпе), 
въ слѣдующихъ — поп (піі)іі, пипдиаш). Коппе Ъипс іп ѵіпейіа бисі, поп асі 
шогіеш гарі, поп зишшо зирріісіо пгасіагі ітрегаЪіз? Сіе. Саі. I, 11, 27. 

*) См. §§ 53, 61, 62. 
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Примѣчаніе 1- употребляется какъ вопросъ, выражающій удивленіе 
(=какъ?), или служитъ для перехода къ другому вопросу (=что? какъ? 
спрашивается, далѣе и т. п ). (ЦиЫ? Агізіісіез поппе раігіа ехриізиз езі? 

Оиій? 2ио(1 служитъ для перехода къ новому, болѣе вѣскому доказа¬ 
тельству = мало того, даже (собственно: что сказать о томъ, что—?)• 
(}иі(і? цисхі ѵоіиріаіез Ііііёгіз апіеропіі (= циіп еііат ѵоіиріаіез Ііііёгіз 
апіеропіі). 

§иі& іітеапыпогіет? зачѣмъ (чего) ыпѣ бояться смерти? 
фиг Ш какимъ образомъ, отчего происходитъ? фиг ѣос Гіёгі роіиіі? 
Примѣчаніе 2. Отъ вопросовъ въ собственномъ смыслѣ (т.-е. отъ вопро¬ 

совъ, требующихъ отвѣта) слѣдуетъ отличать вопроси реторичсскіе, которые 
съ утвердительной формой соединяютъ смыслъ отрицательный, а съ отри¬ 
цательной формой — смыслъ утвердительный (такіе вопросы не требуютъ 
отвѣта), (іиіз биЬііаі? (==пото биЫіаІ).— (іиіз раирэгіаіет поп ехіітезсіі? 
(= всякій страшится). 

Примѣчаніе 3. Вопросы иногда выражаются только повышеніемъ го¬ 
лоса; это большею частію бываетъ въ вопросахъ, выражающихъ уди¬ 
вленіе, негодованіе. Еі ѵоз асіа Саезагіз беГепсІШз, диі Іе^оз еіиз еѵег- 
ііііз ? — ЕІ циізциат биЪіІаЪіІ, диісі Гасійгиз зіі — послѣ этого станетъ ли 
кто (кто станетъ) с омнѣваться? — Е&о ііЬі ігазсаг?! мнѣ на тебя сердиться ?1 
чтобъ я на тебя сердился?! — Е^о ііЬі ігазсёгег я моіъ па тебя сердиться?! 

3. А. Утвердительный отвѣтъ выражается: 

a) повтореніемъ того слова, на которомъ въ вопросѣ лежитъ ударепіэ. 
Коппѳ сгаз ѵепіез? — Ѵепіат. 

b) посредствомъ запе, еііат, ііа (ііа езі), ѵѳго, согіе и т. п. 
Еиізііпе ѣегі (іоті? — Ѵего. 

В. Отрицательный отвѣтъ выражается: 

a) посредствомъ поп съ повтореніемъ слова, на которомъ въ вопросѣ 
лежало удареніе. Роззйпшз еззе іиіі? Коп роззйтиз. 

b) посредствомъ поп ііа, тіпітѳ, піѣіі тіпиз и т. п. 

Ітто (ішто ѵего) въ отвѣтахъ вводитъ поправку —или усиливаю¬ 
щую (=даже, нѣтъ, этого мало), или выражающую противополож¬ 
ность (=нѣтъ, напротивъ). СаШГпа іатеп ѵіѵіі. Ѵіѵіі? Ітто ѵего еііат 
іп зепаіит ѵепіі. — ІІЬІ Гиіі? Ыит Котаѳ? Ітто 1оп§е аГиіі. 

Косвенные вопросы (диаевігОпез оЫщиае). 
1. Вопросъ, выраженный придаточнымъ дополнительнымъ 

предложеніемъ (въ зависимости отъ глаголовъ спрашивать, 
говоритъ, знать и отъ соотвѣтствующихъ имъ выраженій), 
называется косвеннымъ. 

Косвенные вопросы ставятся въ сослагательномъ наклоненіи 
и вводятся тѣми же вопросительными мѣстоименіями, на¬ 

рѣчіями и частицами, которыми вводятся прямые (незави¬ 
симые) вопросы. Слѣдуетъ только замѣтить, что 

1) т и пит употребляются безъ различія. 

2) вмѣсто поппе обыкновенно бываетъ пе. 
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Прямой вопросъ. 

^иІ8 ѵепіі? кто пришелъ? 

иЫ егаз? иЫ іиізіі? гдѣ ты былъ? 

диашіо гесііѣіі? когда онъ вер¬ 
нется? 

Гесііпе Ьос? сдѣлалъ ли онъ 
это? 

ділісі Гасіат? что мнѣ дѣлать? 

<^иі<1 Гасёгет? что мнѣ было дѣ¬ 

лать? 

Косвенный вопросъ. 

^иаего ех іе, диіз ѵепёггі я спра¬ 
шиваю тебя, кто пришелъ? 

йіс тіЬі, иЬі (йёгіз скажи мнѣ, 
гдѣ ты былъ? 

іпсегіит езі, диапйо геШШгиз 
зіі неизвѣстно, когда онъ вер¬ 
нется 

^иае^о ех іе, (есегііпе или пит 
ресёгіі я спрашиваю тебя, 

сдѣлалъ ли онъ это Ідиісі іасіат. 

^иіс^ /!асёгеш (см. § 205, 

пр. 3). 

Осйііз іисіісагі поп роіезі, іп иігат рагіет Йиаі Агат.— 

Іпсегіит езі, ^иат 1оп§а сиіиздие позігит ѵііа Іиійга зіі. 

ХепбрЬоп Зосгаіет сопзиіиіі, 8е^ие^еіи^пе Сугит. — Пасе- 
йаетопгі РЫІірро'тіпііапіе зе отпга, диае сопагепіиг, ргокгЫШ- 
гиш диаезіѵёгипі, пит ее (см. § 213) еззеі еііат тогі ргоЫЫШ- 
тз когда Филиппъ грозилъ лакедемонянамъ помѣшать во всѣхъ 
ихъ предпріятіяхъ, они спросили его, неужели онъ помѣшаетъ 
имъ и умереть. 

Примѣчаніе 1. Шппе употребляется въ косвенныхъ вопросахъ только при 
дна его. 

Примѣчаніе 2. Косвенные вопросы слѣдуетъ отличать отъ опредѣлитель¬ 
ныхъ предложеній. ЕЯи^ёге пето ісі роіезі, диод, іиійгит езі (чему бить 
суждено); заере аиіеш пе иіііе ^ш(1ет езі зсіге, диЫ Гиійгит зіі. 

Біс, зепііаз скажи, что ты думаешь, скажи свое мнѣніе. 
Бісаш, ^иогі зепііо (=бісат, иЬ зепііо) я скажу то, что думаю; я 

скажу откровенно свое мнѣніе; я скажу такъ, какъ думаю. 

Примѣчаніе 3. Дополненіе при глаголахъ спрашивать, говорить, знать 
и т. п. вмѣстѣ съ относящимся къ нему опредѣлительнымъ предложеніемъ 
по-латыни обращается въ косвенный вопросъ. 

Я не спрашиваю о причинѣ, которая побудила тебя —поп ^иаего, 
диае іе саиза ітриіёгіі. 

242• Двойные (или раздѣлительные) вопросы. 

Въ двухъ взаимно исключающихъ вопросахъ первый вопросъ 
вводится частицами иігиш или пе (а'иногда выражается и безъ 
вопросительной частицы), второй — частицей ап. По-русски: 

(ли) — или• 
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ІЛгитЪос, ѵегит езі ап Гаізит? 

правда (ли) это, или ложь? 

Ѵегитпе кос езі ап Гаізит? 

Нос ѵегит езі ап Гаізит? 

(^иаего, иігит Ьос ѵегит зіі 
ап Гаізит. 

Оцаего, ѵегитпе Ьос зіі ап 
Гаізит. 

(^иаего, Ьос ѵегит зіі ап Гаізит. 

При переводѣ двойныхъ вопросовъ па русскій языкъ, иногда бываетъ лучше 
ставить сперва общій вопросъ, а затѣмъ частные, напр. НаппІЪаІ іиѵёпіз 
иігит ітрегаіогі ап ехегсііиі сагіог еззеі, Ьаий Гасііе бізсегпёгез — не легко 
было бы опредѣлить (различить), кому былъ болѣе любезенъ юный Ганни¬ 
балъ— главнокомандующему, или войску. 

Если раздѣлительный вопросъ имѣетъ болѣе двухъ членовъ, 

то всѣ послѣдующіе вводятся частицею ап. 
(^иі8 йіѵіпаге (безошибочно сказать, собств. угадать) роіезі, шшзпе 

тишіиз зіі; ап <1ио ап ріигез? 

Шли нгътъ 
въ прямыхъ вопросахъ: ап поп 
въ косвенныхъ вопросахъ обыкновенно: <! 

песпе I 

съ повторе¬ 
ніемъ или безъ 
повторенія 
глагола. 

Випіпе дг ап поп (зипі)?— Лі (иігит) зіпі песпе (зіпі), ^иае^ъіи^^ 
Примѣчаніе. Или въ вопросахъ выражается посредствомъ аиі, если мо¬ 

жетъ быть замѣнено союзомъ и. (}иаего,# пит іпіизіе аиі ітргбЬе Гесёгіі 
(напротивъ ^иаего, иігит гесіе ап ітргбЬе Гесёгіі). 

Ап въ простыхъ вопросахъ. Случаи, гдѣ ап стоитъ въ простыхъ во- 243. 
просахъ, объясняются пропускомъ (эллипсисъ) перваго члена (съ иігит или пе). 

1. Ап въ простыхъ прямыхъ вопросахъ употребляется: 

a) въ значеніи (ужъ) не —ли (часто въ ироническомъ смыслѣ), когда 
говорящій на предложенный имъ же самимъ вопросъ даетъ въ видѣ 
вопроса отвѣтъ. 

()иід ад, те ѵепгігз? ап зресиіапсіі саиза? (пе для того ли, чтобы высмо¬ 
трѣть, вѣроятно для того, чтобы...) — <3иі(1 бісіз? [иігит аііші аіщиісі] ап 8і- 
сіііат ѵігійіе Іиа еззе ИЬегаІат? 

b) въ значеніи или можетъ бытъ, или, чтобы сильнѣе выставить истину 
предыдущей мысли (указаніемъ на несостоятельность противопо¬ 
ложной мысли). 

ІпѵТіиз іе о#епді. Ап риіаз те йеіесіагі Іаедепдгз ІютгпгЪиз? противъ волн 
я оскорбилъ тебя. [Согласенъ ли ты съ этимъ ?] Или, можетъ-быть, ты думаешь, 
что мнѣ пріятно оскорблять ближняго ? = ты конечно не -думаешь, что мнѣ 
пріятно = иначе, придется думать, что мнѣ пріятно. 

2. Ап въ простыхъ косвенныхъ вопросахъ употребляется въ значеніи 
ие — ли, особенно въ выраженіяхъ Ііаий всіо (пезего) ап, диЪгіо ап. 
Найд зсіо [иігит Ьос Гаізит] ап кос ѵегит зіі — пожалуй, можетъ быть, 

ѳто правда (= ѵегеог, пе Ьос ѵегит зіі). — Найд зего ап Ьос ѵегит поп $іі— 
вто едва ли правда, врядъ ли это правда, быть можетъ, это неправда 
(= ѵегеог, иі Ьос ѵегит зіі). 
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Огайо оЫщиа. 

244. Если мысли или слова какого-либо лица передаются въ той 
Формѣ, въ которой они первоначально были (или могли быть) 

выражены или произнесены, то такой способъ изложенія назы¬ 

вается прямою ргьчью (огаііо гесіа); если же слова или мысли 
другого лица приводятся въ зависимости отъ какого-нибудь ѵег- 

Ьшп йісепйі или бепііепбі, то такое изложеніе называется 
косвенною ргьчью (огаііо оЫгдиа). 
Прямая рѣчь: „Я побѣдилъ*4, сказалъ онъ. Уісі, іпдиіі. 
Косвен. рѣчь: Онъ сказалъ, что онъ побѣдилъ. И>іхіі $е ѵісіьзс. 
Длинную косвенную рѣчь по-русски лучше переводить пря¬ 

мой рѣчью. См. примѣръ въ § 245. 

Косвенная рѣчь можетъ присоединяться также къ пот. с. 
іпПп., къ предлож. дополнительнымъ съ иі илипеит. п., 

такъ что управляющій глаголъ подразумѣвается изъ связи. При 
переводѣ на русскій языкъ мы въ этомъ случаѣ обыкновенно 
употребляемъ прямую рѣчь съ прибавленіемъ словъ: сказала от, 
говорилъ от, сказали они, говорили они, думалъ онъ и т. п. Кс- 
ейіие іп еепаіи, аепіепііат пе (іісёгеѣ, гесизаѵіі: диатсііи іиге 
іигапсіо Ьобііит іепегёіиг, поп е88е 8е зепаібгет Регулъ отка¬ 

зался въ сенатѣ высказать свое мнѣніе: „Пока меня, сказалъ 
онъ, связываетъ клятва, данная непріятелямъ, я не сенаторъ**. 

Примѣчаніе. Іпдиат вводитъ прямую рѣчь и всегда вставляется въ при¬ 
водимыя слова (см. § 96, 2). —Іщиіі = сказалъ опъ, отвѣтилъ, воз¬ 
разилъ, продолжалъ, прибавилъ онъ. 

Аіо обыкновенно вводитъ косвенную рѣчь. См. также § 183, 6. 
В\со можетъ вводить нѳ только косвенную, но и прямую рѣчь. 

245. При обращеніи прямой рѣчи въ косвенную соблюдаются слѣ¬ 

дующія главныя правила: 

А. Наклоненіе. 

1. Главныя предложенія. 

а) повѣствовательныя предложенія ставятся: 

въ прямой рѣчи въ іпйгсаісопі. роіепІіаШ, сопи 
іггеаііз. 

въ косвенной рѣчи въ асс.с.іп/іп> 
См. § 179—186, 232. 
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b) предложенія желанія ставятся: 

въ прямой рѣчи въ ітрегаі., сот. Ъогіаііѵиз, сот. 

ргоЫЫігѵиз, сопі. оріаііѵыз, сот. 

сопсеззіѵиз. 
въ косвенной рѣчи въ сопіипсі. (отрицаніе: пе, 

пеѵе). 

c) вопросительныя предложенія: 

съ подлежащимъ 1 или 3 лица (въ прямой) рѣчи ставятся 
въ косвенной рѣчи въ асе. с. іп/іп. 

съ подлежащимъ 2 лица (въ прямой рѣчи) ставятся 
въ косвенной рѣчи въ сопіипсі• 

2. Придаточныя предложенія ставятся: 

въ прямой рѣчи въ іпйісаі. и въ сопітсі. 

въ косвенной рѣчи въ сопіипсі. 

B. Время. 
Времена сослагательнаго наклоненія сообразуются (по сопзе- 

сиііо іетрбгит) съ тѣмъ ѵегЪит йісепЛі ('зепііепйі), отъ кото- 

раго зависитъ косвенная рѣчь. 

C. Мѣстоименіе. 

1. Мѣстоименіе 3 лица, замѣняющее 1 лицо прямой рѣчи и 
относящееся къ подлежащему управляющаго глагола, выра¬ 

жается въ косвенной рѣчи посредствомъ возвратнаго мѣстоименія 
зиі, 8ІЫу ее и притяжательнаго мѣстоименія зииз, а въ име¬ 

нительномъ падежѣ чрезъ грзе, если въ прямой рѣчи стоитъ 
е§о или (е§о) ірзе. См. §§ 179, 213, 258. 

2. Мѣстоименіе 3 лица, замѣняющее 2 лицо прямой рѣчи, 
выражается въ косвенной рѣчи посредствомъ із, а также по¬ 

средствомъ іііе, если на мѣстоименіи лежитъ удареніе. 

3. Ірзе ставится только при противоположеніяхъ. 

Огаііо гееіа. 

Біѵісо На сит Сае- 
б&ге едіі: ві расет 
рорйІизКотапизсит 
Не] ѵеіііз /асгеі, іп еат 
раіЧет іЪипі аЦие іЬі 
епті Неіѵеііі, иЬі еоз 

Огаііо 
1) въ зависимости отъ 
историческаго вре¬ 

мени. 

Біѵісо На сит Сае- 
заге едіі: зі расет 
рорйІизКотапиз сит 
Неіѵеіііз ^асегеі, іп 
еат рагіет ііигоз аі- 
<}ие іЬі (иіигоз Неіѵе- 

оЫідиа. 
2) въ зависимости отъ 
главнаго времени. 

Біѵісо На сит Сае- 
заге адіі. .. 

.('асіаі. 

.Нйгоз. 
.{иіигоз.,. м 
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іпсопзійиёгіз; зіпЪеІІо 
рег8ё^т регзеѵсгаЪіз, 
гетгпгзсёге ргізйпае 
ѵігіпііз Неіѵеіібгит. 
(^иосі ітргоѵізо ипит 
ра§ит айогіиз ев, пе 
оЬ еат гет аиі іиае 
та§дюрёге ѵігіиіі ігі- 
Ъиёгіз аиі поз йезре- 
хёгіз. N08 ііа а таіо- 
гіЬиа позігіз йійісХ- 
тиз, иі та§із ѵігійіе 
сопіепйатиз, (]иат 
йоіо. С^иа ге поіі сот- 
тіііёге, иі Ыс Іосиз, 
иЬі сопзШХтиз, ех 
саіатііаіе рорйіі Ко- 
тапі потеп саріаі. 

ігоз, иЪі еоз СаезагІ 
сопзіііиіззеі; еіп Ьеііо' 
регзёдиі регзеѵегагеі, 
гетіпізсегёіиг ргізіі- 
пае ѵігійііз Неіѵеііб- 
гиш. (^иосі ітргоѵізо 
ипит ра§ит айогіиз 
еззеі, пе оЪ еат гет 
аиі зиае та§порёге 
ѵігійіі ІгіЬиёгеі аиі 
ірзоз йсзрісёгеі. 8е 
ііа а таіогіЪиз йійісіз- 
зе, иі та§із ѵігійіе 
сопіепйегепі, ^иат 
(іоіо. <^иаг епесоттіі- 
іёгеі, иі Ьіс Іосиз, иЪі 
сопзііііззепі, ех саіа¬ 
тііаіе рорйіі Котапі 
потеп сарёгеі. 

сопзіііиёгіі. 
...регзеѵёгеі, 
гетіпізсаіиг. 

.айогіиз 
зіі, пе.. 

.ІгіЬиаі. 

..... йсзрісіаі. 

.бісіісіз- 
зе. 
сопіепйапі. 
.пе сот- 
тіііаі. 
сопзіііёгіпі. 

саріаі. 

Дивиконъ такъ говорилъ Цезарю: „Если римскій народъ за¬ 
ключитъ миръ съ гельветами, то они пойдутъ въ ту сторону и 
останутся тамъ, гдѣ ты поселишь ихъ; если же ты упорно бу¬ 
дешь продолжать войну съ ними, то вспомни прежнюю доблесть 
гельветовъ. Что касается того, что ты неожиданно напалъ на 
одну ихъ часть, то не придавай, на этомъ основаніи, большого 
значенія своей храбрости и не презирай насъ. Мы научены на¬ 
шими предками надѣяться въ борьбѣ больше на храбрость, чѣмъ 
на хитрость. Поэтому не доводи дѣла до того, чтобы это мѣсто, 
гдѣ мы остановились, получило имя отъ пораженія римлянъ". 

246. Особенности косвенной рѣчи. 

1. Вопросы, которые въ прямой рѣчи стоятъ въ 1 или 3 лицѣ, почти 
всегда бываютъ реторическіе (§ 240, пр. 2) и разсматриваются какъ повѣ¬ 
ствовательныя предложенія. Только вопросы, стоящіе въ прямой рѣчи въ 
сопіипсі. роіепііаііз и биЪііаііѵиз, удерживаютъ сослагательное наклоненіе 
и въ косвенной рѣчи. 

<5иі<і еззѳ Іеѵіиз аиі іигріиз (= піЬіІ еззе Іеѵіиз) диат аисЙгѳ Ьозіе бе зит- 
тіз геЬиз сарёге сопзіііит? — 8і ѵеіёгіз сопіитеііае оЫіѵізсі ѵеііеі, пит еііат 
гесепііит іпіигіагит тетогіат (зе) сіеропёге роззе (= поп зе беропёге роззе)? — 
(іиіз Ьос зіЬі регзиабёгеі (независимо: циіз Ьос зіЬі регзиабеаі) зіпе сегіа гѳ 
АтЬіогщет асі еіизтобі сопзіііит безсепбіззе ? — Агіоѵізіиз Саезагі гезропбіі: яиісі 
зіЬі ѵеііеі? сиг іп зиаз роззеззіопез ѵепігеі (независимо: дшб ѵіз? сиг ѵепіз? 
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2. Опредѣлительныя предложенія, въ которыхъ относительное мѣсто¬ 
именіе можно замѣнить посредствомъ еі із, пат із и т. п. (см. § 262, 2), ста¬ 
вятся въ асе. с. іпЛ 

ТЪетізІбсІез арисі ЪасесІаетопіоз ргоГеззиз езЪ АІЪепіепзіит игЬет иі ргс- 
ри^паейіит оррозііит еззе ЬагЪагіз; арисі диат (=пат арисі еат) іат Ъіз 
соріаз ге&іаз Гесіззѳ паиГга^іит Ѳемистоклъ заявилъ лакедемонянамъ, что 
Аѳины служатъ оплотомъ противъ персовъ, такъ какъ у этого города уже два 
раза царскія полчища потерпѣли неудачу. 

3. Придаточныя предложенія косвенной рѣчи ставятся въ изъявительномъ 
наклоненіи, если опи содержатъ объясненіе или замѣтку, которыя писа¬ 
тель дѣлаетъ отъ себя въ видѣ дополненія къ рѣчи или мысли другого. 

Ехріогаіогез Саезагі геГёгииі арий ЗиёЪоз еззе зііѵаш іпйпііа та^пііибіпе, диае 
арреііаіиг Васёпіз (здѣсь писатель прибавляетъ свое собственное объясненіе). 

4. Въ косвенной рѣчи, зависящей отъ историческаго времени, встрѣ¬ 
чается иногда сопі. ргаезепігз вм. сопі. ішрегГесЬі и сопі. рег/'есіг вм. сопі. 
ріиздиатрег/'есіг. Въ этомъ случаѣ писатель употребляетъ, для оживленія раз¬ 
сказа, времепа съ точки зрѣнія говорящаго лица, т.-е. такія, которыя были бы 
въ прямой рѣчи. Ье^аііз Кошапіз Агіоѵізіиз гезрошМ: зі диісі ірзі а Саезагѳ 
ориз еззеі, зезо асі еит ѵепійгиш Гиіззе; зі диісі іііе зе ѵеШ (если онъ чего- 
нибудь хочетъ отъ него), Шит асі зе ѵепігѳ орогіёге. 

Прикічаніѳ. Часто ставятся въ изъявительномъ накл. описанія суще¬ 
ствительныхъ, наир, (еа) цте деззіі вм. гез ^езіае; еі, диі ргаезипі вм. 
ргаеГесіі. С. Магіиз ехішіѳ Ь. РІоЪіит сШехіЬ, сиіиз іп&епіо риіаЬаі еа, диао 
^еззёгаі, роззе сеІеЬгагі. — (}иіз езі, диі пе&еі Ъаес отпіа, ^иаѳ ѵісіётиз 
(весь этотъ видимый міръ), а Бео асітіпізігагі ? 

Кромѣ того см. § 183, 5. 

Аіігасііо тойі. 

Опредѣлительныя и другія предложенія, зависящія отъ сопгипсі., 
іп{іп. или ассиз. с. ігфп., часто ставятся въ сослагательномъ 
наклоненіи, особенно если они не выражаютъ опредѣленнаго 
(единичнаго) Факта. 
Моз езі (егаі) АШёпіз диоіаппіз іп сопіібпе Іаисіагі еоз, ^иі 

зіпі (еззепі) іп ргоеіііз іпіегГесіі. — (^иіз еит йШдаі, диет те- 
іиаі? кто можетъ любить того человѣка, котораго боится? — 
Кето аѵагиз асіііис іпѵепіиз езі, сиі, <)иосІ ІгаЫгеІ, евйеі заііз. — 
Кию ѵіг Ъопиз (честный человѣкъ) етаі йепагіо1), чио<і згі 
(стбитъ) тШе бепагшт?—Ассісііѣ, иі поппиШ тііііез, ^иі 1і§па- 
іібпіз саша (за дровами) іп зііѵаз Шзсеззіззепі, герепііпо е^иііит 
айѵепіи іпіегсірегепіиг. 

Пргхічаніѳ. Въ ирреальныхъ условныхъ предложеніяхъ въ втомъ случаѣ 
бываетъ еще и аіігасііо Іетрогіз. 8і зоіоз еоз Шсёгез тізёгоз, яиіЬиз то* 
гіепсіит еззеі (которые должны умереть), петіпет Іи циісіет еогит, фіі 
ѵіхёгепі (которые еще живутъ), ехсірсгез. 

247. 

1) (За. прил. IV, Ь, пр. 
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Сочиняющіе союзы. 

248. Для соединенія равносильныхъ предложеній (сочиненіе) 

служатъ слѣдующіе сочиняющіе союзы: 

a) сопіипсііопез сориіаііѵае (соединительные союзы): 

1) еі, аіцпе (ас только передъ согласными), -дне (всегда 
приставляются къ какому-либо слову) = и. 

еі — самая общая соединительная частица; она соединятъ 
слова и предложенія, которыя могутъ и не имѣть между собою 
внутренней связи. 

-дие соединяетъ понятія, которыя взаимно дополняютъ другъ 
друга, образуя одно цѣлое. 

аідие присоединяетъ болѣе важное. 

Прюіѣчаніэ 1. Если соединяются между собой нѣсколько понятій, то въ ла¬ 
тинскомъ языкѣ они ставятся или всѣ съ союзомъ еі (роіузувсіёіоп, 
мпогосоюзіе), или всѣ безъ соединительнаго союза (авупсіёіоп, без¬ 
союзіе), или послѣдній членъ присоединяется посредствомъ дие. Нопезіѳ 
еі заріепіег еі іизіѳ, ЬопезЬе заріепіег іизіе, Ьопезіе заріепіег іизіэдие. 

2) еііаш (большею частью ставится передъ словомъ, къ ко¬ 

торому относится) также (и), даже, еще. 

цпоцие (ставится послѣ слова, къ которому относится) также. 
Этотъ союзъ можетъ относиться только къ отдѣльному слову, 

а не къ цѣлому предложенію. 

3) пецие (пес) и ие9 также ие. 

Слѣдуетъ замѣтить: 

псдие епгт (па ряду съ поп епіт) потому что не; 
педие ѵего, педие іатеп но не, однако не; 
ас поп, еі поп а не; 
поп въ рѣзкихъ противоположеніяхъ = а не, по не. Наес тогиш 

ѵіііа 8шіі, поп зепесійііз это недостатки характера, а не старости. 

пе — диЫет даже пе (слово, на которомъ лежитъ удареніе, 

ставится между пе и диійеш). Саіо пе іп оііо диМет оіібзиз 
егаі;. — Ошпіпо ігазсі ашісіз поп іетёге зоіео, пе еі тегепіиг 
диійет. 
И даже пе = ас пе — диійепг, еі пе — диЫет. 

b) сопіипсііопез йізіипсНѵае (раздѣлительные союзы): 

анѣ, тѳі, 8іѵе (вен), -те (всегда приставляется къ какому-либо 
слову) = или. 

аиі (или, или даже, или по крайней мѣрѣ) соединяетъ 
понятія, различныя по самому существу и поэтому взаимно другъ 
друга исключающія. Ѵіпсепсіілп аиі шогіепсіиш езі. 



аиі служитъ также для продолженія отрицанія въ отрицательныхъ предло¬ 
женіяхъ. Иипциаш тіЪі рагиіі аиі (= пецие) ргаесеріа шѳа зѳсиіиз езі.— (^иісі 
таіиз аиі теііиз езі? (сравн. § 240, пр. 2). 

ѵеі (зіѵе) соединяетъ различныя выраженія для одного и 
того же понятія и поэтому часто ставится для поправки преды¬ 

дущаго (соггесііо) = или скорѣе, или говоря правильнѣе, 

или лучше сказать (=ѵе1 роііиз, зеи роііиз, аЦие агіео). 
ѵ ѳ 1 какъ н а р ѣ ч і е = даже у положительно: ѵеі Гашет регГегге; ѵеі тахТтиз; 

уже (не іат) передъ мѣстоимеп.: ѵеі ех Ъас ге аррйгеі. 

-ѵе обозначаетъ, что разница между понятіями по существу 
не имѣетъ особеннаго значенія. Віз іегѵе два или три раза, отъ 
двухъ до трехъ разъ. 

с) сопіипсііопез аЛѵегзаІіѵае (противительные союзы): 

вей (рѣже ѵегит) а, но> напротивъ, впрочемъ. Этотъ союзъ 
часто употребляется въ тѣхъ случаяхъ, когда рѣчь прерывается и 
дѣлается переходъ къ чему-либо новому, или когда, послѣ уклоненія 
отъ темы (<1і§ге88Іо), рѣчь возвращается къ главному предмету, 

аиіет (ставится на второмъ мѣстѣ) но, же, что касается. 
іашеп употребляется послѣ уступительныхъ предложеній 

(иногда подразумѣваемыхъ) — однако, несмотря на это, 
все-таки. 

тего (ставится на второмъ мѣстѣ) но, а — ужъ (указываетъ 
на нѣчто болѣе важное и значительное). 

Аі но, напротивъ, но во всякомъ случатъ,—же напро¬ 
тивъ. Аі (аі епіт) часто вводитъ возраженіе, которое дѣлаетъ 
себѣ ораторъ, какъ бы отъ лица своего противника (оссираііо), 

или опровергаетъ такое возраженіе (гергеЬеп8Іо) = но мо¬ 

гутъ возразить, но скажутъ; на это я отвѣчу, но вѣдь. 

АЦиі но все-таки, однакоже (приводятъ такія возраженія, 

которыми допущенная раньте мысль уничтожается или осла¬ 

бляется). О гет ёіШсІІет, івдиіі, еі іпехрІісаМІет! АЦиі 
ехріісапсіа езі. 

(1) сопіипсііопез саизаіез (причинные союзы): 

пат, епіт (ставится на второмъ мѣстѣ), папщпе, еІСпІш 
именно, въ самомъ дгългъ, вѣдь, дѣйствительно. 

е) сопіипсііопез сопсіизіѵае (заключительные союзы): 

І&ІІИГ (ставится на второмъ мѣстѣ) итакъ, слѣдовательно. 
іій^ие итакъ, вслѣдствіе этого, поэтому (обозначаетъ 

Фактическое слѣдствіе). 

ег&о слѣдовательно (означаетъ логическій выводъ). 

В. Никифоровъ. Лат. грамматика, 16 
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ргоішіе поэтому (употребляется только въ требова¬ 
ніяхъ = І2ііиг, ^иа^е, циатоЪгет). 

Соотносительныя частицы. 

еі — еі какъ — такъ (такъ и), съ одной стороны — (а) съ другой 
стороны. 

педие-*-педие ни — ни, и не — и не. 

еі—педие съ одной стороны — а съ другой стороны не. 

педие — еі съ одной стороны не —а съ другой стороны. 

сит — Іит (еііат, у его, тахіте) какъ — такъ (и), какъ во¬ 

обще — такъ въ особенности (сит, конечно, подчиняетъ, а 
не сочиняетъ). 

поп зоіит (тодо)—вед, (ѵегит) еііат не только — но и (но даже). 

поп тодо поп — вед еііат не только не — но даже (=такъ 
мало — что скорѣе). Е§о іе поп тосіо поп Іашіо, зе<1 еііат ѵеЬе- 

тепіег ѵііирёго я не только не хвалю тебя, но даже порицаю; 

вмѣсто того, чтобы хвалить, я порицаю тебя. 

Рѣдко въ этомъ значеніи употребляется безличное предложеніе іапіит 
аЪеві, иі — иі (собств. такъ далеко отъ того, чтобы — что [скорѣе]). Е§о іѳ 
Іапіит аЪезі иі Іаибет, иі (еііат) ѵеЪетепіег ѵііирёгет. 

поп тодо поп — вед пе — дигдет не только не — но даже не (и не). 

Примѣчаніе 2. Если оба члена имѣютъ общій глаголъ, стоящій во вто¬ 
ромъ членѣ, то „не только не* выражается посредствомъ поп тойо (безъ 
второго поп). Нос ѵіг Ьопиз поп тосіо Гасёге, зесі пе со^ііаге диі<1ет аи- 
ёёЬіі честный человѣкъ не только не рѣшится сдѣлать это, но даже и по¬ 
думать—не рѣшится и подумать, не только что сдѣлать это. 

аиі — аиі или—или. 

ѵеі — ѵеі или —или, не то — не то. 

вгѵе—вгѵе (вей) ли — пли (сравн. § 231, пр. 3). 

Особенности въ употребленіи частей рѣчи. 

I. Имя существительное. 

249. I. Предметныя (коцкрѳтныя) существительныя часто употребляются 
въ латинскомъ языкѣ вмѣсто русскихъ отвлеченныхъ (абстрактныхъ), 
особенно при обозначеніи времени по должностямъ государственныхъ са* 
повниковъ, при обозначеніяхъ возраста, напр. 

Сісегбпе сопзйіѳ въ консульство Цицерона. 
Саіо абиіезсепз, іиѵёпіз Катонъ въ своей юности 
Саіо абтббит зепех Катонъ въ глубокой старости. 

См. §§ 117, 190. 
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Й. Множественное число существительныхъ по-латыни часто употре¬ 
бляется вмѣсто русскаго единственнаго: 

a) если существительное относится къ нѣсколькгшь предметамъ: 
согрмаі) сиго забочусь о своемъ здо- но: тііііез согрбга сигапЬ 

ровьи, подкрѣпляю себя 
апітиж1) ігаігіз сопйгто ободряю но: апітоз тііііит сопйгто 

брата 
ехіШз ЬеІШгит исходъ войнъ іпІегіШз ехегсііиит гибель армій. 
Но аЫ. диаШаііз всегда ставится въ единств, числѣ: Ьоттез іпітісо 

апіто враждебно настроенные люди, та^но іп^епіо рЫІозбрЬі даровитые фи¬ 
лософы. 

b) если обозначаются различные виды или проявленія одного и 
того же дѣйствія или качества: 

тогіез виды смерти оШа проявленія ненависти 
іпітісШае вражда іпзатае безумные поступки. 

Приданіе. Множественное число отъ вещественныхъ именъ (по- 
тіпа таіегіаііа) употребляется для обозначенія различныхъ сортовъ или 
частей вещества: ѵіпа вина, сорты вина, 1і$па полѣнья, сагпез куски 
мяса. 

Отглагольныя существительныя (зиЬзіапііѵа ѵегЪаІіа). 

a) Отглагольныя существительныя на іог (зог; см. § 101, 1) обо¬ 
значаютъ: 

1) лицо, для котораго исполненіе извѣстнаго дѣйствія составляетъ постоян¬ 
ное занятіе. 
огаіог ораторъ ассизйіог обвинитель по профессіи 
йсіог ваятель сапіог пѣвецъ по профессіи. 

2) лицо, которому разъ исполненное дѣйствіе придало навсегда опредѣлен¬ 
ный характеръ, сообщило историческую извѣстность. 

Кошйіпз сопсИіог пгЬіз (=І8 диі пгЬет сопсМІ). 
Въ другихъ случаяхъ вмѣсто этихъ существительныхъ употребляются опи¬ 

санія посредствомъ предложеній съ тегЬиш Йпііит: 
циі 1е§іі читатель диі аисііипі слушатели. 
Сісёго Ѵѳггѳш ассизйѵіі Цицеронъ выступилъ обвинителемъ Вѳрреса. 

b) отглагольныя существительныя на Но (зіо, см. $ 103, 2) обозначаютъ 
дѣйствіе (въ отвлеченномъ смыслѣ): 

ІпѵепІАо изобрѣтеніе, т.-ѳ. процессъ изобрѣтенія (іпѵепімт изобрѣтеніе, от¬ 
крытіе, [какъ результатъ дѣйствія]); способность изобрѣтать, даръ изо¬ 
брѣтательности. 

орри^паііо осада; способъ осады. 
Рѣдко ѵегЪаІіа на ііо (зіо) бываютъ сопсгбіа: роззѳззіо имѣніе, ріиг. также 

владѣнія (ЬаЬегѳ та^паз роззеззіОпѳз); ассизаііо обвинительный актъ. 

*) Агіітиз и согриз часто употребляются для оппсаііія существительнаго или 
мѣстоименія. 

250. 
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251. Вмѣсто русскихъ существительныхъ (большею частію отглагольныхъ) по- 
латыни часто употребляются: 

a) причастія (еле. $ 189): 

b) асе. с. іп/1: 
пе^о ѣос йёгі роззѳ я отрицаю возможность этого 
сгебо Бешп еззѳ я вѣрю въ существованіе Бога, 
аисііѵі іѳ абѵепігѳ (абѵепіззе) я слышалъ о твоемъ прибытіи. 

c) косвенные вопросы: 
біе, диіб зепііаз скажи твое мнѣніе (сравн. § 241, пр. 2) 
іпіеііехі, диіб бе те іпбісагёііз я узналъ ваше мнѣніе обо мнѣ 
гез ^иешабтббит §езІа зіі, ехрбват я изложу ходъ дѣла 

б) опредѣлительныя предложенія: 
циоб зіЬі (апТто) ргорозиёгаі ^иоб ѵоіпіі), аззесаіиз езі онъ достигъ своей 

цѣли. 
Ьиіс диі зиссеззіі его преемникъ Яиі те аибіипі мои слушатели 

е) другія придаточныя предложенія: 
аппо апіе, яиат паіиз Бит за годъ до моего рожденія 
бит іп 8ісіПа зит во время моего пребыванія въ Сициліи 

ех ^ио сит циаегегёіиг (на вопросъ), гезропбіі 

252. Русскія существительныя по-латыни часто совсѣмъ не выражаются пли обо¬ 
значаются только среднимъ родомъ мѣстоименій (Ъос, іб, Шцб): 
зипі, ^иі бісапі есть люди, которые говорятъ 
ібет 8е^иі преслѣдовать, имѣть въ виду ту же цѣль 
іпіег отпез Ьос сопзіаі (съ асе. с. іп(.) всѣмъ извѣстна та истина 
рибог стыдъ; чувство чести оШсіит долгъ; чувство долга. 

253. Названіе народа употребляется вм. названія страны, если послѣдняго 
не существуетъ въ языкѣ. Іп ІЛлоз (=іп йпез ШіОгит) въ страну Убіевъ, іп 
Е^иапіз въ странѣ секвановъ. Но іп Саіііат въ Галлію, іп Оѳгташа въ Германіи. 

II. Имя прилагательное. 

254. Русскія прилагательныя по-латыни часто замѣняются, 

a) посредствомъ родительнаго падежа существительныхъ: 

Ьозііит сазіга непріятельскій лагерь зіибіит Шегагит научныя занятія 
отпіит ^аибіит всеобщая радость ргаесеріа рЫІозорІЮгит философскія 
боіог согрбгіз физическая боль положенія. 

b) посредствомъ Ъспйіайуз'): 
іиѵепіиз еЪ ѵігез юношескія силы 
Ііііёгаѳ ас топишепіа письменные памятники 
іетегііаз еі сазиз слѣпой случай (сравн. также § 253). 

c) посредствомъ отвлеченныхъ существительныхъ, если на русскомъ при¬ 
лагательномъ лежитъ особое удареніе: 

поѵТіаз геі неслыханное дѣло ^гаѵііаз агшбгшп тяжелые доспѣхи. 

*) См. при*. I, § 3, 2, 
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й) другими способами: 
оШсіІ ріепиз усердный босігіпаѳ ехрегз необразованный 
^иаѳ з&пагі, циае Геггі поп роззііпі неизлѣчимое, невыносимое, ^ио(1 йёгі поп 

роіезі невозможное (см. также § 105, прим.). 

Часто русское прилагательное по-латыни не выражается, если его понятіе 255. 
содержится уже въ латинскомъ существительномъ: 
бресіез внѣшній видъ, блескъ осаззіо удобный (прекрасный) случай 
біийіиш живое участіе диаезіиз матеріальная выгода. 

Степени сравненія: 256* 
1. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ по-латыни употребляется сравнительная 

степень тамъ, гдѣ по-русски стоитъ положительная: 
Оаіііа сііегіог ближняя Галлія (верхняя Италія), орроз. СаШа и Нет іо г 

дальняя Галлія. 
Сазіга таіОга, орроз. сазіга тіпога большой лагерь, малый лагерь. 

Азіа т і п о г* Малая Азія. Боса зирегіога высоты. 
2. Сравнительная степень часто означаетъ болѣе высокую степень качества 

противъ необходимаго или противъ обыкновеннаго и переводится на 
русскій языкъ положительной степенью съ прибавленіемъ въ первомъ случаѣ 
слова слишкомъ, а во второмъ: довольно, нѣсколько, немного. 

Зепесіиз езі паШга Іоциасіог старость по природѣ нѣсколько болтлива. — 
СЬаЬгіаз Іаиііиз ѵіѵёЬаі Хабрій жилъ слишкомъ роскошно. 

Примѣчаніе. Иногда въ втомъ значеніи достаточно бываетъ и положи¬ 
тельной степени: ап&изіоз йпбз ЬаЪбгѳ (слишкомъ тѣсные предѣлы), Іоп- 
Ёшп езі слишкомъ долго было бы. 

8. Превосходная степень часто означаетъ только высокую степень ка¬ 
чества (^гайиз еіаііѵиз), особенно въ опредѣленіяхъ, выражающихъ по¬ 
хвалу или порицаніе, и переводится по-русски положительной степенью, 
обыкновенно съ прибавленіемъ словъ: очень, весьма, чрезвычайно, исобыкно* 
вето, столъ. 

ёих Гогііззітиз 
{(весьма, столь) храбрый полководецъ 
одинъ изъ храбрѣйшихъ полководцевъ 

ѵіг оріішиз очень хорошій человѣкъ 
ѵіг Гогііззішиз герой2) 
іпітіеіззітиз теиз мой смертельный врагъ 
(іосііззіті ученѣйшіе люди (но: ѵеге босіі настоящіе, истинные ученые). 
СогіпіЬиз, игЬз ориіепііззіта — богатый Коринѳъ; Коринѳъ, одинъ изъ бога¬ 

тѣйшихъ городовъ; такой богатый городъ, какъ Коринѳъ. 
Сравн. § 116, пр. 8. 

4. Для усиленія сравнительной степени служатъ: 
тиііо гораздо, еііат еще, аіщиапіо значительно. 

Для ослабленія служатъ раиіо нѣсколько, немного. 
Миііо таіог. — Біс еііат сіагіиз. 
Для усиленія превосходной степени служатъ: 

тиііо, Іопде далеко, безспорно ѵеі даже, положительно 
диат съ гл. роззшп или безъ него — ипиз отпіит. 
по-русски какъ можно (по возмож¬ 
ности) съ сравнит, степенью* 

*) Негоз — полубогъ. 
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Ѵеі іпіцшззітат расѳт Іизііззіто Ьеііо апіеГёго. — ЗиеЬОгит ^епз езі Іоп^ѳ 
тахіта еі ЪеШсозіззІта ОегтапОгит отпіит.— Еіоциепііа гез ипа езі отпіит 
сШсіШта (самая трудная вещь).— Саезаг циат тахітіз (роіиіі) іііпегіЬиз іп 
Оаіііат сопіепсііі.—<3иат ргітит, циат сеіеггіте какъ можно (по возможности) 

скорѣе. 

Ш. Мѣстоименіе. 
257. Ргопошіпа роззеззіѵа. 

Притяжательное мѣстоименіе употребляется въ латинскомъ языкѣ только 
въ томъ случаѣ, если этого требуетъ ясность, или если на мѣстоименіи ле¬ 
житъ особенное удареніе (напр. въ противоположеніяхъ, сравн. § 111, 
пр. 1); въ послѣднемъ случаѣ притяжательное мѣстоименіе ставится передъ су¬ 
ществительнымъ (см. § 54, пр.). 

Раігеш ашізіі, но: раігет тешп ѵісііі.— ЕІеЪаі Шіиз <1ѳ раігіз тогіѳ. 
ІІаес теа сиіра езі.— Меа диісіет вепіепііа по моему мнѣнію; зио аппо 

(въ законномъ возрастѣ) сопзиі Гасіиз езі. 

Примѣчаніе. Чтобы придать выраженію болѣе силы, говорятъ также теа 
ірзіиз орёга, позіга ірзбгит орёга ѵісізііз. Но если ірзе можно относить 
къ подлежащему, то это мѣстоименіе ставится въ именительномъ падежѣ: 
позіга ір$і ѵігіаіѳ ѵісітиз (благодаря нашей собственной храбрости). 

258. Ргопотеп ге/іехгѵит (см. § 54, 1, 2, 3). 

Возвратное мѣстоименіе зиі, зіЫ, зе и соотвѣтствующее притяжательное 
мѣстоименіе зииз, относящіяся къ 3 лицу единств, и множ, числа, употре¬ 
бляются: 

a) когда указываютъ на подлежащее тою же предложенія 
(гѳПехіѵит <1 і г е с і и т); при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что 
всѣ конструкціи съ причастіями и съ неопредѣ¬ 
леннымъ наклоненіемъ разсматриваются не какъ особыя 
предложенія, но какъ части предложенія. 

8иит дищгіе позсаі гпдепгит.—Аггоѵізіиз (Ихіі поп зезе ОаШз, зей Оаііоз 
зіЫ Ьеііит іпіиІгззе.—Шхоімз Рогзеппат іпіѳгйсёгѳ ргорозііа зіЬі тогіе сопаіиз 
езі.— Агіоѵізіиз аіі петіпет зесит зіпе зиа регпісіѳ сопіепсііззѳ (зесит отно¬ 

сится къ Аріовисту, зиа — къ петіпет). 

Примѣчаніе. 8ииз ставится также и по отношенію къ косвеннымъ 
падежамъ въ значеніи свой же (его же), собственный, свойственный. Нап- 
піШет зиі (его же) сіѵез е сіѵііаіѳ еіесёгипі. — Еиіі Ьос ІисіиОзит зигз 
(для родныхъ). Въ особенности употребляется такъ зииз въ соединеніи 
съ дищие, при чемъ д и і з я и е всегда ставится послѣ зииз. 8иа сищиѳ 
зипі ѵіііа. 

b) въ косвенныхъ придаточныхъ предложеніяхъ, когда указываютъ 
на подлежащее подчиняющаго предложенія (гѳПехІУит 
іп(іі гесіит); см. § 213. 

259. Ргопотеп гесірѵдсит. 

Недостающее взаимное мѣстоименіе (= другъ друга) замѣняется: 

а) посредствомъ іпіег поз, іпіег ѵоз, іпіег зе. Оаііг Мег зе соіюгіаіі 
зипі.— Веі&ае оЪзісІез іпіег зе бесіёпті.— Атагсиз іпіег поз. 
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Ь) повтореніемъ имени существительнаго. Сіѵев сгѵгЬиз рагсёге 
аедиит езі, — Ноттез ЬотітЪиз тахіте иШез еззѳ роззипі. 

С) посредствомъ аііиз аііит (аігі аііоз), аііег аііёгит (если рѣчь идетъ 
о двухъ). ОаШ аііиз аііит сокогіаіі зипі. — Егаігез аііег аііегі 
биЪзШішп ГегёЬапі. 

Примѣчаніе. Аігисі аіііз ѵИёІшг оріішит одни считаютъ за лучшее одно, 
другіе — другое1). — Аііиз іп аіга ге езі ша^із пШіз. 

Ргопотгпа йетопзігаііѵа. 260. 
I. Ніс, Ше, Ше. 

a) Ніс указываетъ на предметъ, ближайшій по мѣсту или времени 
къ представленію говорящаго. 

Ше указываетъ на предметъ, отдаленный отъ говорящаго по мѣсту 
или времени. 

Ізіе указываетъ на предметъ, ближайшій къ лицу, съ которымъ 
говорятъ. 

См. § 66. 
Ьаес игЬз нашъ городъ (поэтому у Ша игЬз тотъ (тамошній, вышѳупомя- 

римлянъ частот Коша) нутый городъ) 
Ьіс (ііез нынѣшній день Ше (ііез тотъ (тогдашній) день 
Босгаіез Ше извѣстный, зиаме- %11нй Воіопіз извѣстное изреченіе 

нитый Сократъ Солона 
ізіе ИЬег—эта твоя книга іп ізіа игЬз—въ (этомъ) вашемъ 
ізіа іиа зіінііа городѣ. 

Ізіе часто означаетъ противника и поэтому иногда принимаетъ оттѣнокъ 
презрѣнія, напр. Цицеронъ въ рѣчи противъ Катилины говоритъ: ЕхрОпаш 
ѵоЬіз, (}и1г11ез, ех цшЪиз ЬошіпІЬиз ізіае соріае (этотъ сбродъ) (т.-ѳ. войска 
Катилины) сошрагепіиг. 

b) Если Ыс и Ше относятся къ двумъ различнымъ упомянутымъ пред¬ 
метамъ, то Ыс указываетъ на ближайшій предметъ, а Ше —на 
болѣе отдаленный. По-русски: этотъ—тотъ, послѣдній—пер¬ 
вый. Ідпаѵіа согриз ЬеЪёіаі (ослабляетъ), ІаЬогйгшаі; Ша таШ- 
гат зепесійіет, Ыс Іоп^ат абиіезсепііат гесШ. 

c) Ніс служитъ также для указанія на слѣдующее: Ьаес біхіі онъ ска¬ 
залъ слѣдующее; Іе^аіОгиш Ьаес Гиіі огаііо. 

Только въ противоположеніяхъ Ьіс указываетъ на предыдущее, а Шѳ 
на послѣдующее. Наес (сказанное) зипііеѵіога, Ша (слѣдующее) ѵего $гаѵіа. 

Примѣчаніе. Иногда мѣстоименіе указательное (а также относительное 
^ш) вмѣсто того, чтобы стоять при существительномъ въ родительномъ 
падежѣ, согласуется съ нимъ какъ опредѣленіе (аіігасііо ргопотіпіз). 
Ніс <Іо1ог (вм. Ьиіиз геі боіог) скорбь объ этомъ, Ьіс іітог (вм. Ьиіиз геі 
Итог). Ех ео питего (вм. е пишёго еОгиш). — С^ио іп пишёго (= циогит 
іп питёго). 

П. І8, Мет, Ірзе. 261. 
1. Із употребляется: 

а) въ значеніи тотъ — съ послѣдующимъ ^иі. Если на мѣстоим. із но 
лежитъ сильнаго ударенія, то оно обыкцорецно опускается при 

*) См. врилож. I, § 3, 3, 



— 248 — § 261, 262. 

относительномъ мѣстоименіи, особенно если стоитъ въ томъ жѳ 
падежѣ, въ которомъ и ^ш. 

Когда на мѣстоим. із лежитъ особенное удареніе, то оно ставится послѣ 
опредѣленнаго предложенія. 
Ешп, ^иі раіат езі асіѵегзагіиз, ГасІІѳ саѵепсіо (принимая мѣры предосто¬ 

рожности) еѵііаге роззйшиз. — Іпіигіат ^ш ГасШгиз езі, Гасіі.— Ай циаз тез 
арііззгті егЬпиз, іп Из роііззгтит еІсіЪогаЫтиз мы будемъ заниматься пре¬ 
имущественно тѣми дѣлами, на которыя будемъ больше всего способны. 

Примѣчаніе. /5 употребляется также въ значеніи такой (= іаііз), когда 
послѣ него стоитъ предложеніе слѣдствія. См. §§ 221, а; 237, Ь. 

b) въ значеніи этотъ самый, этотъ, онъ (съ удареніемъ на этомъ 
мѣстоименіи), когда заступаетъ мѣсто названнаго выше лица 
иди предмета, при чемъ по-русски при мѣстоим. этотъ самый9 
этотъ обыкновенно повторяется имя лица или названіе предмета. 

c) какъ личное мѣстоим. третьяго лица, но только въ кос¬ 
венныхъ падежахъ, если на этомъ мѣстоименіи не лежитъ 
особеннаго ударенія. 

Арисі Неіѵеііоз Іоп^е поЪіІіззітиз Гиіі Ог^еібгіх. Із (этотъ самый Оргето- 
ригъ, этотъ человѣкъ, онъ-то и) сопіигаііопет поЪіІііаііз іесіі. Аисіогіаіѳ 
егиз регтОіі сопзіііиёгипі Неіѵеііі и пр.— 8і Ротрёіиз ргіѵаіиз еззеі Ьос іет- 
рбге, іатеп із егаі беіщепбиз.— Бейт аяпозштиз (познаёмъ) ех орегіЬиз Еіиз. 

2. Ш ія, еі Ія диШет, аідие ія, іздие (съ отриц. псдие із) въ значеніи 
а именно, и притомъ, къ тому же присоединяютъ опредѣленіе къ существи¬ 
тельному. Если прибавка а именно, и притомъ относится къ глаголу или 
къ цѣлому предложенію, то ставится г^ие, аЦие Ы, пе^ие Ш. Въ томъ же 
значеніи можно употреблять и еі циШет. 

Оаііі Іе^іОпет, і^ие еат ріепіззітат (бывшій притомъ далеко не въ пол¬ 
номъ составѣ), ргоріег раисііаіет (ІезрісіёЪапі.— (іиегёгіз іс^ие іио іиге О^ио 
і(1 івіигіа) ты жалуешься и притомъ съ полнымъ правомъ. 

3. Ійет часто употребляется въ значеніи въ то же время, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, также и, и притомъ, если одному и тому же предмету придается 
еще другое сказуемое. 

ОцЫдиШ Іюпезіит езі, Мет езі иігіе что честно, то вмѣстѣ съ тѣмъ и полезно. 
Напротивъ, если двумъ различнымъ подлежащимъ придается одно сказуемое, 

то при второмъ подлежащемъ ставятся въ томъ же значеніи Ист, ірзе 
диоцие, еі ірзе. 

Бзірёіез еі ііет Тепсіёгі КЬепит ігапзіёгипі.— Тепсіёгі ірзі диоцие КЪеііит 
ігапзіёгипі. 

4. Ірзе часто употребляется въ значеніи: именно, уже, одинъ, самъ по себѣ, 
самъ собою. Ео ірзо сЗіе въ тотъ самый день, именно (какъ разъ) въ тотъ 
день, пипс ірзиш именно теперь, іит ірзит именно тогда. — Ѵаіѵае ірзае зѳ 
арегиёгипі двери отворились сами собой. 

262. Ргопотеп геІаііѵит0 

Существительное, къ которому относится ргоп. геіаі., часто вста¬ 
вляется въ опредѣлительное предложеніе, въ особенности: 

а) когда опредѣлительное предложеніе стоитъ передъ главнымъ. 
фиа посіе Аіехапсіег паіиз езі, еайет іешріит Біапае ЕрЪезіае (ІеЯа^гаѵіі, 
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b) когда существительное, къ которому относятся ргоп. геіаі., есть при¬ 
ложеніе. 

РапЪогтшп паѵі^аѵіі, диае игЬз іп Зісіііа зііа езі. 

c) въ такихъ выраженіяхъ, какъ диа ез ргийепііа, диае іи а езі рги- 
(іепііа, Гасііе іпіеііё^ез сообразно съ твоимъ благоразуміемъ; судя 
по твоему благоразумію; ты, какъ человѣкъ благоразумный. 

2. Въ началѣ предложенія, для болѣе тѣснаго присоединенія его къ преды¬ 
дущему, часто ставится ргоп. геіаі. диг вмѣсто із (Ыс) съ соотвѣтствующимъ 
связи сочиняющимъ союзомъ (еі, аиіет, ѵего, епіт, і&ііиг). Тііешізібсіез а 
раіге ехііегесіаіиз езі (былъ лишенъ наслѣдства); диае сопіитеііа (но эта обида) 
ешп поп Гге^іі, бей егехіі. 

3. Придаточное предложеніе можетъ быть подчиняемо не только посредствомъ 
своего собственнаго относительнаго мѣстоименія, но также посредствомъ отно¬ 
сительнаго мѣстоименія зависящаго отъ него предложенія (вм. послѣдняго мо¬ 
жетъ стоять рагіісіріит или іпйпіііѵиз). Въ русскомъ языкѣ такого подчиненія 
пе бываетъ, и потому при переводѣ слѣдуетъ избирать другіе способы выраженія. 

Еггаге таіо сит Ріаіопе, диет диапіі Гасіаз зсіо (твое уваженіе къ кото¬ 
рому). — Еа зиазі Ротреіо, диіЬиз гііе зі рагиіззеі, іапіаз орез Саезаг поп 
ЬаЪёгеі я далъ Помпею такіе совѣты, что, если бы онъ нмъ послѣдовалъ, то 
Цезарь никогда не достигъ бы такого могущества. 

Примѣчаніе. Ргоп. геіаі. большею частію примыкаетъ къ слѣдующему 
за нимъ подчиненному предложенію и тогда, когда въ подчиняющемъ 
предложеніи возможна конструкція съ этимъ мѣстоименіемъ. 

ТЪгазуЪШо согопа а рорйіо йаіа езі, диат диосі ашог сіѵіит ехргеззс- 
гаі, пиііат ЬаЪиіі іпѵійіат (вм. диае диосі сат). 

Ргопотіпа іпсіе/гпііа. 263. 

а) Аіідиіз (аіідиі, см. $ 59) кто-нибудь, какой-нибудь (все равно, кто 
или какой), тотъ или другой. 

^иіз (диі, см. $ 59) кто-нибудь, кто, какой-нибудь. Это мѣстоименіе ни¬ 
когда не ставится на первомъ мѣстѣ въ предложеніи, 

фиіз употребляется: 

1) въ такихъ выраженіяхъ, какъ йісаі, йіхёгіі диіз; см. § 210, 1. 
2) послѣ зі, пізі, пе, пит. 
3) послѣ относительныхъ мѣстоименій и нарѣчій (см. §§ 57, 61, 62). 
Бісаі, сііхёгіі диіз могутъ сказать; можетъ-быть, скажутъ; зі диіз если 

кто, пе диіз чтобы никто, пе диій чтобы ничто, пе диа гез, пе диосі Ъеііит. — 
(іио диіз (чѣмъ кто) заріепііог езі, ео зоіеі еззе тойезііог (сравн. § 238, нр. 1). — 
Ѵійеапі сопзйіез, пѳ диій гез риЫіса йеігітепіі саріаі. — Езі Ьос аіідиій (это 
дѣйствительно довольно важно, имѣетъ нѣкоторое значеніе), іашеізі поп езі 
баііз. 

Примѣчаніе 1. И послѣ зі, пізі и т. д. ставится аіідиіз (аіідиі), если на 
мѣстоименіи лежитъ удареніе. ТітёЬаі Ротрёіиз отпіа, пе ѵоз аІгдиШ (дѣй¬ 
ствительно ничего) іііпегёііз. 

Примѣчаніе 2. Сказанное о мѣстоименіи диіз имѣетъ силу также относи¬ 
тельно нарѣчій: зі диапйо, пе диапсіо, зісйЫ, песйЫ. ІГЬі зетеі диізреіега- 
ѵёгіі (далъ ложную клятву), еі сгейі розіеа поп орогіеі. ((іиій тігит іп 
бепІЬиз, бі іпіігті зипі аНдиапйо ?). 



Ь) І^иівдпат, диіздиат (абіесі. иііиз, см. § 59) кто-нибудь, вообще 
кто-нибудь, хоть кто-нибудь употребляется въ предложеніяхъ 
отрицательныхъ (по формѣ или по смыслу). 

Шдо апіе тогіет диетдиат Ъсаіиѵі еззе ргаейгсапЯит.^-ТизШ&пищтт 
посеі сищиат. — 8іпе иііа зре безъ всякой надежды (по поп зіпе аѴщиа зрв 
не безъ нѣкоторой надежды = съ нѣкоторой надеждой), — Ѵіх ^иі5^иат едва лн 
кто-нибудь. 

Примѣчаніе 3. Отрицательными по смыслу бываютъ въ особенности пред¬ 
ложенія условныя и сравнительныя съ ^иат. ЛЬ Апіопіо таіиз регі- 
сйіит ^иат аЬ иШз паІіошЪиз ехіітезсепбит езі ( = а пиіііз п. шаіиз р. 
ехіітезсепбит езі диат аЬ Апі.). — 8і ^иі8^иат, Саіо заріепз Гиіі (=пето 
СаЮпе заріепііог Гиіі). См. также § 240, 2, пр. 1. 

С) (см. § 59) употребляется, когда говорящій не желаетъ 
или не можетъ точнѣе опредѣлить данный предметъ (= нѣкто, 
одинъ, нѣкоторый, какой-то). Пото диібат, циібат ех тіІіІІЬиз, 
Ьасаепа ^иаебат (одна лакедемонянка). 

Примѣчаніе 4. ОиЫат при прилагательныхъ обозначаетъ недоступную 
для болѣе точнаго опредѣленія степень приписываемаго качества (=какой-то, 
можно сказать): іпсгобіЫІі диайат ееіегііаіе. 

фиЫат при существительныхъ часто служитъ только для смягченія 
выраженія, особенно если употребленное слово должно понимать въ пере¬ 
носномъ смыслѣ ( = какой то, нѣкоторыйу нѣчто въ родѣ9 такъ сказать, 
нѣкоторымъ образомъ и т. п.). Отпев агіез ЬаЬепІ циоббат соттШіе ѵіп- 
сйіит еі циазі со^паііопѳ диабат іпіег зе сопііпепіиг всѣ искусства имѣютъ 
какую-то общую связь или соединены между собой какъ бы общимъ род- 
Сівомъ. 

б) Кето никто, пІЫІ ничто (склоненіе см. въ § 59, 5), пиііиз ни¬ 
какой, ни одинъ, пеиЬег ни тотъ ни другой; ни одинъ 
(изъ двухъ). 
Кето употребляется обыкновенно въ значеніи существитель¬ 

наго, пиііиз въ значеніи прилагательнаго, псиіег, когда рѣчь 
идетъ о двухъ предметахъ. Кето біхіі, пиііа гез, пеиіег ехегсііиз. 

Кромѣ того слѣдуетъ замѣтить, что пето (а также и цшзциат) въ значеніи 
„ни одинъ* часто соединяется съ существительными, означающими лицо. Кето 
(педие диіздиат) тогіаііз, пето (педие диіздиат) АіЬепіепзіз; пето или пиііиз 
(педие диіздиат или педие иііиз) сіѵіз, роёіа и пр. 

Слѣдуетъ замѣтить: 

педие диіздиат и никто педие диіедиат и ничто (точпо 
такъ же педие ипдиат, педие из- 
диат) 

пШІ ипдиат ничто никогда 
пето поп всякій 
піМІ поп все 
пиііиз поп всякій, 

е) ^и^ѵіз, диіІгЬеі любой, кто угодно, какой угодно (см. § 59), 
диіздие (ипиздиіздие) каждый во всякомъ отдѣльномъ 
случаѣ, каждый отдѣльно взятый (каждый въ отдѣльности), 
орроз. отпев всѣ вмѣстѣ, всѣ безъ исключенія (= пето поп, пето 
езі диіп). 

пето ипдиат нпкто никогда 
пето издиат никто нигдѣ 
поп пето нѣкто 
поп піМІ нѣчто 
поппиШ нѣкоторые 



— 251 — § 263—266. 

()иІ$дие преимущественно употребляется: 
1) послѣ возвратнаго мѣстоименія. 8иа сищие 8ипі ѵіііа.— МіпТше зіЪі 

диіздив поіиз. — 8иит сищие. 
2) послѣ мѣстоименій относительныхъ и вопросительныхъ (=кто, каждый). 

(іио<і сищие іешрбгіз ай ѵіѵепйит йаіиг, ео йеЬеі еззѳ сопіепіиз. — (іиій 
^иіз^иѳ ѵійёгіі, йісаі. 

3) послѣ превосходной степени и порядковыхъ числительныхъ. 0иіпіо диодиѳ 
аппо каждыя пять лѣтъ, каждый пятый годъ, черезъ каждые четыре года, йесгтиз 
Чиіздие каждый десятый, ргіто ^ио^иѳ іетрбгѳ при первой возможности, при 
первомъ удобномъ случаѣ, оріітиз ди^иѳ всякій благородный человѣкъ, всѣ 
благородные люди, орііішші ^иі(1^ие (орііта ^иае^иѳ) все хорошее.—ОрИтит 
^иі(і^ие гагіззітит езі. (сравн. § 238, пр. 1). 

Примѣчаніе 5. Лісгдие и тотъ и другой, каждый изъ двухъ, оба 
(иіещие сопзиі, см. § 167, пр. 2), аііег одинъ изъ двухъ (аііег — 
аііег одинъ — другой), аігиз другой, иной (аііі — аііі одни — другіе), 
атЪо о ба вмѣстѣ. 

IV. Глаголъ. 

Вмѣсто недостающаго страдательнаго залога употребляются описательные 264. 
обороты: 
айтігаііопет ЬаЬео, айтігаііОпе аШсіог (разз. къ айтігог) возбуждаю уди¬ 

вленіе, мнѣ удивляются. 
ойіо зит аіісиі, іп ойіо зит аіісиі (разз. къ ойі) я ненавистенъ кому-нибудь, 

меня ненавидятъ; іп ойішп ѵепіо, ѵосог дѣлаюсь ненавистнымъ, дѣлаюсь 
предметомъ ненависти 

оЫіѵіопѳ оЪшог, йеіеог, ехзііп^иог (разз. къ оЫіѵгзсог) меня забываютъ. 

По-русски нерѣдко употребляются описательные обороты съ глаголами: 265* 
могу, я долженъ, хочу, смѣю, удается, приходится и др. (такъ наз. фразео¬ 
логическіе глаголы, служащіе только для приданія извѣстнаго оттѣнка), 
между тѣмъ какъ въ латинскомъ языкѣ такіе глаголы обыкновенно опускаются: 
сопаіи йезіііёгипі они принуждены (должны) были, имъ пришлось отказаться 

отъ попытки 
рег&сіі, пі — сумѣлъ довести дѣло до того, что —, регзиазііему удалось, онъ 

сумѣлъ убѣдить 
раігіа сагбЬаі онъ долженъ былъ отречься отъ отечества; ЬозЬез зе гесерёгшіі 

непріятели принуждены были (должны были) отступить 
Саезаг ропіет Гесіі Цезарь приказалъ навести мостъ 
Яитеп ігапзііиг рѣку моонто перейти поп іпѵепіо не могу найти 
Гаіеог я долженъ сознаться зрего смѣю надѣяться и т. д. 

V. Нарѣчіе. 

Русскія нарѣчія по-латыни часто замѣняются: 266. 

а) посредствомъ глагольнаго ЪепЯіабуз1): 
огагѳ аЦиѳ оЬзесгагѳ убѣдительно просить 
Гппйёгѳ аЦиѳ Ги^Егѳ разбить на-голову 
розсёгѳ еі йа^ііагѳ рѣшительно, настойчиво требовать 

і) См. прил. I, § 3, 2, 
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b) посредствомъ сложныхъ глаголовъ: 
Яеѵіпсёге совершенно (окончательно) регпозсёге точно, основательно узна- 

побѣдить вать 
рёг\>Ш твердо сносить ехаисііге ясно слышать 

c) посредствомъ ѵегЬа ігпгіа: 
воіео, сопзиёѵі обыкновенно ргорёго, сопіеініо поспѣшно 
регзеѵёго, поп (Іезізіо упорно, на- безіпо, сіезізіо болѣе не, уже но. 

СТОЙЧИВО 

<І) посредствомъ цѣлыхъ предложеній: 
бит Ьаес ^египіиг между тѣмъ, въ это время 
циаѳ сиш ііа зіпі (еззепі) поэтому, итакъ; при такихъ обстоятельствахъ; не¬ 

смотря на то, при всемъ томъ. 

Примѣчаніе. Нарѣчіе, присоединяемое къ глаголу, въ латинскомъ языкѣ 
служитъ иногда для выраженія мнѣнія говорящаго лица о какомъ-нибудь 
дѣйствіи (одобреніе или порицаніе); при переводѣ на русскій языкъ 
въ этомъ случаѣ обыкновенно употребляются описательныя выраженія. 
Іпіизіе Аіііепіепзез Зосгаіет Йаптаѵёгипі == іпіизіе Гесёгипі, ^ио<і — (неспра¬ 
ведливо поступили, осудивши Сократа). — Іпзіріепіег зрегаѣ глупо, если 
онъ надѣется. 

267. Русскія нарѣчія по-латыни часто не выражаются: 

ипиз, раисі, зешеі только одинъ, только немногіе, только разъ 
то аппо розі спустя только одинъ аппо розі годъ спустя 

годъ 
Ьос (іісо только это ае^гѳ только съ трудомъ 
рагѵиз лишь небольшой тесііосгііег только немного, лишь 
(іат) апіеа уже раньше слегка 
Био ге^ез, МШігісІаіез еі Тщгйпез два царя, а именно (при приложеніи). 

268. Объ отрицаніяхъ. 

1. N071 служитъ для отрицанія какъ цѣлаго предложенія (см. § 212), 
такъ и отдѣльныхъ частей его. 
Наий (не, не совсѣмъ) употребляется при прилагательныхъ и нарѣчіяхъ. 

Какъ исключеніе слѣдуетъ замѣтить Ъаий зсіо ап (§ 243, 2). 
N0 употребляется въ предложеніяхъ желанія (см. § 212), въ предложе¬ 

ніяхъ цѣли и въ дополнительныхъ предложеніяхъ при ѵегЬа сигапйі, 
розіиіапйі, ітрейіепйі и іітепйі. 

Относительно педие, пе — дційет см. § 248, а, 3. 
Шп обыкновенно ставится непосредственно передъ тѣмъ словомъ, къ ко¬ 

торому относится отрицаніе, какъ въ русскомъ языкѣ. СгЬз саріа поп езі го¬ 
родъ не былъ взятъ. — ЬтгЬз поп агтіз ехри^паіа езі, зесі ргосііііопе городъ 
былъ взятъ не силою оружія, но вслѣдствіе измѣны. 

3. N071 іат ъ болѣе не, піЫІ іат уже ничто болѣе не 
іат поп / уже не пето іат уже никто болѣе не 
ііа (івдиѳ ео) поп такъ мало диат поп какъ мало 

поп ііа та^пиз не очень большой. 

4. По-латыни въ отрицательномъ предложеніи можетъ стоять только одно 
отрицаніе. 



№п^пат ѵісіі я никогда не видалъ, пето езі нѣтъ никого, пето шщиат 
Ьос ѵі<Ііі никто никогда этого не видалъ. — Іизііііа пипциат посѳі сиіциат.— 
Шдо апіѳ тогіет яиетциат Ъеаіит еззѳ ргаѳйісапсіит. 
Два отрицанія въ одномъ и томъ же предложеніи взаимно уничтожаются 

и выражаютъ усиленное утвержденіе (Ііібіез). 
N00 і§пого,поп вит і&пагиз (пезсіиз) я хорошо знаю = заііз, ргоЪе зсіо. 

Примѣчаніе 1. Два отрицанія только тогда не уничтожаются, когда за 
общимъ отрицаніемъ слѣдуетъ педие — педие (также аиі — аиі, см. § 248, Ь) 
или пе — диШет. ІѴешо шщиат педие роёіа педие огаіог Гиіі, циі циет- 
фіат теіібгет циат зѳ риіагеі. — Мипциат іѳ пе тіпіта диШет го оЯепсіь 

Примѣчаніе 2. Если за еі слѣдуетъ отрицательное слово, то отри¬ 
цаніе переносится на союзъ; такимъ образомъ: 

вм. еі пето говорятъ педие дигздиат 
« еі пиііиз „ педие иііиз 
* еі піЫІ „ педие диіедиат 
в еі пипциат п педие ипдиат 
в еі шізциат р педие издиат (см. § 263, 



ПРИЛОЖЕНІЕ I. 

Тропы и фигуры. 
Тропы. 

1* 1. Метафора (ігапзіаііо) переноситъ слово отъ одного значенія 
къ другому по качеству у на томъ основаніи, что различные предметы 
могутъ производить на насъ своими дѣйствіями и свойствами одинако¬ 

выя впечатлѣнія. Агйепз зіийіит. Іга іпсежиз. Шов Ііаііае (вм. іиѵеп- 

Іиз) цвѣтъ Италіи. — А§гі зіііипі.— Вііепі Іе^ез. 
2. Метонимія переноситъ слово отъ одного значенія къ дру¬ 

гому по различнымъ отношеніямъ, употребляя причину вмѣсто 
дѣйствія (напр. Сегез вм. тшіёга Сегёгіз, т.-е. йчипепіит), веще¬ 

ство вмѣсто того, что изъ него сдѣлано (напр. аега вм.ѵаза аёпеа), 

автора вм. его твореній (напр. Нотёгиз вм. Нотёгі сагшіпа. Но- 

тёгиз поз (іеіесѣаі) и т. п. 

3. Синекдоха переноситъ слово отъ одного значенія къ другому 
по количеству у употребляя часть вмѣсто цѣлаго (рагз рго 4о1о) или 
цѣлое вмѣсто части (§епиз рго зресіѳ — родъ вм. вида). Рирріз иса- 

гіпа вм. паѵіз. Еотапиз іга ойіодиѳ Яа^гаЬа!; вм. Котапі. Тесіит 
вм. йотиз. Аедгідга1) вм. таге. Аигі засга Гатез вм. ресипіаѳ. Віхгтиз 
вм. йіхі. 

4. Антономасія состоитъ въ томъ, что говорящее лицо употреб¬ 

ляетъ собственное имя вмѣсто свойствъ, ему принадлежащихъ, или 
же вмѣсто собственнаго имени называетъ главныя свойства извѣстнаго 
лица*). Ваіитіа или гедгпа йеит йіхіі вм. Іипо. РеШез вм. АсЬШез. 
Тгогапі ЪеШ зсгіріог вм. Нотёгиз. 

5. Гипербола — преувеличеніе*). Ргосеііа йисіиз ай зШга Іоі- 
Ііі.—Висе сіагіиз. СапШгог піѵе. 

*) Аедиог, бгіз п. у поэтовъ — ровная поверхность водъ, поверхность моря, 
*) ...счастья баловень беэроднын, [море. 

Полудержавный властелинъ (Меншиковъ). Пушк. 
(Изъ „Полтавы*.) 

*) Онъ и скачетъ выше дерева стоячаго^ 
Чуть пониже облака ходячаго. 

(Изъ былины объ Ильѣ Муромцѣ.) 
Ляжетъ на горы —горы трещатъ; 
Ляжетъ на море — бездны кипятъ; 
Граду коснется — градъ упадаетъ; 
Башпи рукой ва облакъ кидаетъ. 

(Выраженія Державина о Суворовѣ.) 
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в. Иронія (ііззішиіаііо) пореносптъ слово отъ собственнаго 8наг 

чонія къ несобственному на основаніи противоположности (говорятъ 
противоположное тому, что думаютъ)—для выраженія насмѣшки1). 

Коушп сгітеп, С. Саезаг, еі апіѳ Ьипс (Нет іпашііішп ргор^ииз 
шеиз ай іе (3. ТиЬёго йеійііі, (3. Ілдагіит іп АМса іиіззе. —А дио гери- 
йіаіиз ай зойаіет іиит, ѵігит орігтит, М. Магсеііиш йеті^газіі 
(слова Цицерона къ Катилинѣ). 

7. Ъіібіез состоитъ въ томъ, что говорящій, для болѣе сильнаго 
утвержденія, вмѣсто слова, которое слѣдовало бы сказать, употреб¬ 

ляетъ другое, противоположное по значенію, въ соединеніи съ отри¬ 

цаніемъ. Воп ідпдго = я очень хорошо знаю. Шп гаго — заѳ- 

різзітѳ. 

8. ЖирТіетізтиз есть обозначеніе чего-либо непріятнаго, нехо¬ 
рошаго болѣе мягкимъ названіемъ. (2игезсіі вм. тогіииз езі. 8і ^иій ас- 
сШгіі Котапіз вм. зі Котапі риізі или зирегаіі египі. Кетіпізсегёіиг 
ѵеіёгіз іпсоттМг рорйіі Котапі вм. саіатііаііз (пораженіе). 

Фигуры. 

I. Реторическія фигуры: 

1. СгвтіпаЫо состоитъ въ томъ, что повторяется два раза 
подъ рядъ одно и то же слово3). Риіі9 [иі& ізіа диопйат іп ііас гѳ 
риЫіса ѵігіиз. 

2. АпарТібга (гереііііо) есть повтореніе одного итого же слова 
въ началѣ нѣсколькихъ 'предложеній или членовъ предложенія8). 

Іпіиз іпзійіае зипі, іпіиз іпсійзит регісйіит езі, іпіиз езі Ьозііз. 
Примѣчаніе 1. Слове можетъ повторяться и въ концѣ нѣсколькихъ пред¬ 

ложеній (ерірЬбга); иногда при этомъ бываетъ и апарѣбга4). С^иіз 1е§ет 
іиііі? Киііиз. (^иіз рагіет рорйіі зийга^ііз ргоѣіЬиіі? Лиііиз. фиіз соті- 
іііз ргаеГиіі? Нет Лиііиз. 

*) Откуда умная бредешь ты голова? Крыл. 
(Слова лисицы къ ослу.) 

Ты все пѣла — это дѣло; 
Такъ поди же попляши. Крыл. 

(Слова муравья къ стрекозѣ.) 
*) Шуми, шуми волпами, Рона. Бат. 
*) Послѣдняя туча разсѣянной бури! 

Одна ты несешься по ясной лазури, 
Одна ты наводишь унылую тѣнь, 
Одна ты печалишь ликующій день. Пушк. 

*) Кто первый оградилъ царство наше искусственными твердынями? Петръ 
Великій• Кто первый устроилъ воинство и создалъ флоты? Петръ Великій. Кто 
первый избралъ толь крѣпкое мѣсто къ населенію сего царственнаго ірада? Петръ 
Великій. Ѳеоф. 



— 256 — 1. § 2. 

3. Сігтах (дгайаііо1), есть фигура постепеннаго усиленія 
(фигура восхожденія)2). Іп игЬѳ Іихигіез сгеаіиг, ех Іихигіе ехзізіаі 
аѵагШа песеззе езі, ех аѵагіііа егишраі аиЛасіа, іпйе ошпіа зсеіёга 
бі^пипіиг. — АЪііІ, ехсеззіі, еѵазіі, егйріі;. 

4. Охутогоп есть остроумное соединеніе противоположныхъ 
понятій3). Еі аЪзепіез аЪзипі еі едепіез оіЪшйапі еі іпіЬесіІИ ѵаіепі еі 
тогіиі ѵіѵипі. — Сит іасепі, сіашапі. — Виттит іиз зишша іпіигіа.—' 

Сопсогйіа йізсогз. 
5. Антитеза есть фигура противоположенія4). ЕхЬас рагіо 

рийог ри&паі, ііііпс реіиіапііа; Ыпс $йез, ііііпс /гаийаііо; Ыпс ргёіаз, 
Шіпс зсеігсз... (Сіе. Саі. II, 25). 

6. РгаеіегШо есть фигура прохожденія; она состоитъ въ томъ, 

что говорящій заявляетъ о своемъ желаніи умолчать о чемъ-нибудь, 

по тутъ же сообщаетъ объ этомъ. N011 зшп ргаейісаіигиз, (Зиігііез, 
диапіаз Ше гез йоті тіііііаедие, Іегга тагщие, диапіа Геіісііаіе §ез- 

зёгіі... Ьос Ъгеѵіззіте йісат и проч. 

7. Арозгорёзіз (геіісепііа) есть фигура умолчанія,—когда гово¬ 

рящее лицо, отъ сильнаго наплыва чувствъ, не успѣваетъ догова¬ 

ривать фразъ, быстро переходя отъ одной мысли къ другой5). <2иоз 
едо — / 8ей тоіоз ргаезіаі сотропёге йисіиз (V. Аеп. I, 13). — 81с 
йеіпйе (зс. регеаі), диісипдие аііиз Ігапзіііеі тоепіа теа (Ьіѵ. I, 7). 

8. Раѵопотазга (аппотіпаііо) есть употребленіе словъ болѣе 
или менѣе однозвучныхъ. Ошпіа рг&есШга гага. — Ех огаіоге ага- 

іог Гасіиз езі.— <3иіз Іаіп еззеі/ёггеде, ^иі еатѵііат /іегге роззеі?— 

Каііо еі огаііо. 

х) Сіітах — лѣстница. 
8) Въ стѣнахъ вашихъ родилось, утвердилось и прославилось само¬ 

державіе земли русской. Кар. 
8) Гдѣ нѣтъ предмета для хвалы, тамъ скажемъ все молчаніемъ. Кар. 

Слѣпецъ всевидящій. (Такъ называетъ Гомера Батюшковъ.) 
И равенъ былъ неравный споръ. Пуш. 

4) Русскіе гибнутъ — новгородцы богатѣютъ. Русскіе считаютъ язвы свои — 
новгородцы считаютъ златыя монеты. Кар. 

Гдѣ столъ былъ яствъ — тамъ гробъ стоитъ. Держ. 
Б) Народъ любитъ и славитъ меня; чиновники имѣютъ ко мнѣ довѣренность; 

враги и завистники... но я презираю ихъ. Кар. 
Опальному изгнаннику легко 
Обдумывать мятежъ и заговоръ, 
Но мнѣ ли, мнѣ ль, любимцу Государя... 
Но смерть... но власть... но бѣдствія народны... Пушв. 

(Изъ „Бориса Годунова® — слова Басманова.) 



9. АПііегаНо есть употребленіе словъ съ одинаковыми началь¬ 

ными согласными, Ѵі ѵісіа, іяз. — 5еи$іт $іпе $епзи аеіаз «емезсіі. 

10. ВотоіоШеиіоп есть употребленіе словъ, имѣющихъ оди¬ 

наковые конечные слоги, въ соотвѣтствующихъ другъ другу членахъ 
предложеній1); эта фигура часто употребляется въ антитезахъ. Езѣ 
і&Пиг Ьаес поп зсгіріа, вей паіа Іех, диаш поп йійісітиз, ассеріпшз, 
1с§Ітиз, ѵегиш ех паШга ірза аггіриішиз, ехргеззітиз. Ьаизітиз, 
ай циат поп йосіі, вей іасіі, поп іпзіііиіі, зей ітЪіШ зишиз (Сіе. 
Ш1. 4). 

11. Нузіёѵоп ргоіёгоп есть расположеніе понятій несогласно 
съ естественнымъ порядкомъ, при чемъ то, что предшествуетъ 
по времени, ставится позади. Косіез аЦие йіез. — Могіатиг еі іп 
шейіа агта гиатизі 

12. АрозІгдрНе (аііосиііо) есть такая фигура, въ которой гово¬ 

рящій обращается къ отсутствующимъ или умершимъ лицамъ какъ 
къ присутствующимъ или живымъ и къ предметамъ неодушевлен¬ 

нымъ какъ къ одушевленнымъ2). Ѵоз епіш іаш АІЬапі ішпйіі аЦие Іисі, 
ѵсз, іпциат, ітріого аЦие іезіог ѵоздие АІЬапогит оЬгйіае агае.,. 

(Сіе. МП. 31). 

13. Регзопі/іса&іо есть фигура олицетворенія3), — когда 
неодушевленный предметъ представляется въ видѣ одушевленнаго 
существа. Раігіа іесит зіе а§іі еі циойат тойо іасііа Іодиііиг; Мііі- 
Іит іат аіщиоі аппіз Іасіпиз ехзШіі, пізі рег іо; пиііит Йа§Шит 
віце іе.., 

14. Соѵгесііо есть фигура поправленія. ВешШіз Ьаес іпіеііё^іі, 
сопзиі ѵійеі, СаШіпа іатеп ѵіѵіі. Ѵіѵіі? ітто ѵего (см. § 240, 3) еііат 
іп зепііищ ѵепіі, ііі риЫісі сопзіііі рагіісерз, поіаі еі йезі^паі оейііз 
ай саейет шштдиетдие позігит. Сравн. также § 248, Ь (ѵеі, віѵе) 

1) Тѣмъ соединяющія правленіе съ подчиненіемъ узы неразрывнѣе, ревности 
ко благу общему — живѣе, дѣятельность — неутомимѣе, едпподушіѳ — неразлуч¬ 
нѣе, крѣпость — необоримѣе. Филаретъ.. 

2) Прощай, свободная стихія! 
Въ послѣдній разъ передо мной 
Ты катишь волны голубыя 
И блещешь гордою красой. Пушк. 

(Изъ стихотвор. „Къ морю*4.) 
Русь! вижу тебя изъ моего чуднаго, прекраснаго далека (т.-е. изъ Италіи), 

тебя вижу... Гог. 

*) Все мое, сказало злато; 
Все мое, сказалъ булатъ. Пушк. 

В* Никифоровъ. Лат. грамматика ѵ 
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И. Грамматическія фигуры. 

1. Плеоназмъ есть лишнее повтореніе понятія, которое уже вы¬ 
ражено въ предложеніи. Егапѣ отпіпо іііпега йио, диіЪиз іііпеггЪиз Дото 
ехіге роззепі.— Біхі іп зепаіи Гоге іп агтіз сегіо йіе, диі йіез ГиШгиз 
еззеі апіе (Нет УІ Каі. Ыоѵ., С. Мапііит. — Зісйіі аЬ отпіЬиз зо 
Йезсгіоз роііиз, диат аЬз іе йеГепзоз еззе таіипі. 

Примѣчаніе. Къ плеоназму нѳ причисляется такъ наз. ергіЫІоп огпапз 
(украшающій эпитетъ), т.-е. такое прилагательное, которое присоединяется 
къ существительному для болѣе живого, нагляднаго представленія предмета 
(не суживая его понятія). Аіга тогз, раІІЫа тогз, йігае Рагсае и др. 
Сравн. Нависли хладные штыки... Пушк. — И блѣдна [смерть на всѣхъ 
глядитъ... Держ. — Зелена трава, чистое поле, темны лѣса, тугой лукъ, 
стрѣлы тлепыя (такъ наз. постоянные эпитеты въ народной поэзіи). 

2. Непйгайуз есть обозначеніе одного сложнаго понятія по¬ 
средствомъ двухъ словъ, соединенныхъ союзами -дие, еі, аідие. Мойісе 
ас заріспіег съ мудрою умѣренностію. Огаге аЦие оЬзесгаге убѣ¬ 

дительно просить. Ѵі еі агтіз силою оружія. 

3. Врахилогіей называется сокращенный способъ выраженія. 
Самая обыкновенная форма ея есть зуііерзіз, — когда глаголъ въ одномъ 
предложеніи дополняется изъ другого предложенія. Аііші аіііз ѵіДёіиг 
оріітит (см. § 253, пр.). — Веаіе ѵіѵеге аііі іп аііо (зс. ропипі), ѵоз 
іп ѵоІирШе ропіііз. 

4. 2еидта есть соединеніе двухъ или нѣсколькихъ существитель¬ 

ныхъ съ такимъ глаголомъ, который посмыслу подходитъ только къ одному 
изъ нихъ1). Аііі паи/гадіо, аііі а зегѵіз іпІегГесіит еит еззезсгір- 

Іит геіідиёгипі.— Осйіоз йехігатдие ргесапіст ргоіепйіі. 

5. Вгоіерзіз есть присоединеніе качества, котораго еще нѣтъ, 

но которое только вытекаетъ изъ даннаго дѣйствія2). Ргетіі ріасгйа 

аедибга ропѣиз, т.-о. ропіиз аедибга сотргітіі, иі йапі рІасіДа, или 

ргетепДо аедибга ріасісіа ейгсіі. — ВиЬтегзаз оЪгие риррез. 

6. Эллипсисъ есть опущеніе одного или нѣсколькихъ словъ 

Ему обѣщаетъ полміра, 

А Францію только — себѣ. Лерм. 

(Изъ „Воздушнаго корабля®.) 

2) Сравн.: Чеканить монету (монета—результатъ чеканки металла), Косить 

дѣло. Вить тревогу и т. д, 
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(всегда съ глаголомъ), которыя легко подразумѣваются1). Ошпіа ргаѳ- 

сіага гага (вс. зипі).— (Зиоі Ьотіпѳз, Іоі вепіепіае.—Бі шеііога (вс. 
Йепі или йиіпі)! 

7. Анаколуѳъ есть такая форма рѣчи, въ которой конецъ пред¬ 
ложенія не соотвѣтствуетъ конструкціи, избранной въ началѣ. Осо¬ 

бенно часто бываетъ анаколуѳъ послѣ перерывовъ, образовавшихся 
отъ вставки длинныхъ придаточныхъ или вводныхъ предложеній. Каш 
Ішп, сит ех игЪе СаііІІпат еісіёЬат (поп епіш ѵегеог Ьиіив ѵегЬі 
іпѵіДіат, сиш Ша та§із віі іітепсіа, диой ѵіѵив еѵавёгіі), зей іит 

(тогда, говорю), сит Шит ехіегтіпагі ѵоІёЬат, геіщиат сопіигаіогит 
тапит вітиі ехііигат риіаЬат. 

ПРИЛОЖЕНІЕ II. 

КОЛИЧЕСТВО СЛОГОВЪ. МЕТРИКА. 

А. Главныя правила относительно количества слоговъ. 

Общія правила. 

1. Слогъ бываетъ краткимъ, если его гласный звукъ кратокъ; 1. 

гласный звукъ передъ другимъ гласнымъ или Ь обыкновенно 
бываетъ кратокъ: &§ёгѳ, тёиз, аийіо, ргёЫЬёо. 

Примѣчаніе 1. Гласный звукъ бываетъ дологъ передъ гласнымъ въ окон¬ 
чаніи родительнаго падежа іиз (аііегіиз, воііизит.д., впрочемъ встрѣчается 
также аііегшз, Шшз), въ окончаніи родительн. и дательн. пад. 5 склон, ег, 
если передъ ѳі стоитъ I: сііѳі (но ййѳі; см. грамм. § 33), въ нѣкоторыхъ 
формахъ отъ 6о (см. грамм. § 95). 

2. Слогъ бываетъ долгимъ по природѣ (паШга), если его гласный 
звукъ дологъ. Всегда бываютъ долгими двугласные звуки (<ІірМЬоп§і) 
и гласные звуки, образовавшіеся отъ сліянія: &гаіив, сІаиДо, саеіит; 

сё?о (изъ со-адо), йёЪео (изъ йе-ЫЬео), ргПсіепз (изъ рго-ѵііепв), 
(ІІііввітив. 

3 Слогъ съ краткимъ гласнымъ звукомъ считается долгимъ, если за 
нимъ слѣдуетъ два согласныхъ или двойной согласный (х, ъ) или 
согласное і (т.-е.}) (даже если одинъ изъ двухъ согласныхъ или оба 
принадлежатъ къ слѣдующему слову). Это называется долготой по 

*) Сокровищъ нѣтъ у насъ въ домахъ I 
Тамъ стрѣлы н кольчуги 1 

Мы села — въ пепелъ, грады — въ прахъ. 
Въ мечи — серпы н плуги. Жук. 

Семь бѣдъ — одинъ отвѣтъ. — На словахъ — что на водѣ. 

17# 
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положенію (розіііёпе): Бгх, Гёгі, іЕх (Шйз), Ег-Ііз, ёз-зст; Іп поѵа; 

ге-зіагѳ, а-зіга, ргохішиз. баіиз, Ротрёіиз (поэтому также баі, Ротрёі). 

Примѣчаніе 2. Гласный звукъ, за которымъ слѣдуетъ нѣмой звукъ съ I 
или г (тиіа сит ІгдиЫа), можетъ считаться въ стихахъ и долгимъ и крат¬ 
кимъ, смотря по потребности (зуІІаЪа апсерз) (розіііо йёЪШз): ІепеЬгае, 
ѵоЫегіз, ге?г\що. Но если оба согласныхъ звука не принадлежатъ къ 
одному и тому же слогу, то всегда бываетъ долгота по положенію: ОЪ- 
піо, ОЪ гет. 

Примѣчаніе 3* Въ сложныхъ съ ій^ит согласное і не дѣлаетъ долготы 
по положенію: Ьііи^из. 

4. Производныя и сложныя слова обыкновенно удерживаютъ въ основ¬ 

ныхъ слогахъ количество основного слова, напр. с&йо, оссійо; саесіо, 

оссійо; сіаийо, іпсіийо; аечииз, ітдииз; йюісиз, йтІсШа, іпітісиз и т. д. 

Какъ исключенія должно замѣтить: 

гёх, гё&із — гё&о, ййх,*ййсіз — йПсо 
ѵох, уОсія — ѵбсо Ъбто — Ьптапиз 
Шо, Шиз — Гійисіа — Шез, Шеііз, регГІйиз 
Іёх, Іё^із — 1ё{*о вёсіез — зёйео 
0(іі — бйіит пОІиз, пОІіо —пбіа, пбіагѳ. 

Количество конечныхъ слоговъ, оканчивающихся на гласный 
звукъ. 

2. 1. Конечные гласные звуки, кромѣ е, обыкновенно бываютъ долгіе. 

Исключенія: 

1. а бываетъ краткое въ именительномъ (звательномъ) и винитель¬ 
номъ падежахъ: шепзі, ЪошІ, согрогё. 

2. Конечное е бываетъ долгое: 
a) въ аЫ. віпд. 5 склоненія: гё, йіё, поэтому Ьбйіё. 

b) во 2 лицѣ зіпд. ітрегаі. асі. 2-го спряженія: йеіё (однако 
часто саѵё). 

c) въ нарѣчіяхъ, произведенныхъ отъ прилагательныхъ 2 скло¬ 

ненія: риІсЬгё, ѵаійё (изъ ѵаіійе); также Гегѳ, йгшё. 

д) въ односложныхъ словахъ, напр. шё, пё (за исключеніемъ 
приставокъ пё, диё, ѵё, сё, Іё, ріб). 

Примѣчаніе. Во многихъ двусложныхъ словахъ съ краткимъ предпослѣд¬ 
нимъ слогомъ конечный гласный звукъ, вопреки приведеннымъ выше пра¬ 
виламъ, бываетъ или краткимъ, или обоюднымъ: 

a) краткимъ въ іі&, диіа; таіё, Ъепё; пізі, диазі; е§б, йиб, тойб, сейб. 
Также въ иііпат, иіщпе (но иіі, ѵеіиіі, зісиіі). 

b) обоюднымъ въ тіЬІ, ііЬх, зіЬі, іЬі, иЪі (но только иЪТпат, иЫѵіз, 
иЪг^ие, Иэтбет, аІіЬт) и во многихъ словахъ на о: сііо, Ьото, Іеб* 
риШ, реіб и у. д. 
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Количество конечныхъ слоговъ, оканчивающихся на согласный 
звукъ. 

Конечные слоги, оканчивающіеся на простые согласные звуки, 3. 

обыкновенно бываютъ кратки; только окончанія аз, ез, оз большею 
частію долгія. 

Исключенія: 

1. Односложныя имепа существительныя бываютъ долгія, 

папр. во!, Шз, бз (бгіз), Ъоз, рёз, а также раг и ріиз. Но: ѵіг, тёі, 
Ш, сбг, бз (оззіз). 

Пракічаніѳ 1. Изъ другихъ односложныхъ словъ бываютъ долгими оканчи¬ 
вающіяся на с (за исключеніемъ Гас, пёс и потіпаі. Ыс), а также^ёп, поп, 
Яіііп, зіп и сйг. 

2. ез бываетъ краткое въ репёз, ёз (отъ зит, напротивъ ёз отъ 
ссіо; см. § 92), а также въ именительномъ един. числа словъ на ёз ^еп. 

сііз, ісііз, Шз (напр. зе^ёз, оЬзёз, едиёз; но всегда: аЬіёз, агіёз, ра- 

гіёз). 
3. оз бываетъ краткое въ имен, падежѣ словъ ішрбз, сошрбз. 

4. із бываетъ долгое: 

a) во множественномъ числѣ въ склоненіи, напр. а^иІ5, а^пз, 
Ьозііз (асе. ріиг.), ѵоЬіз. 

b) въ пот. зіпд. словъ на із, Шз (Затпіз). 
c) во 2-мъ лицѣ единств. числа ргаез. 4 спряженія (аисііз); 

также із, Гіз, зіз (роззіз); ѵіз, таѵіз, ѵеііз, таііз, поііз. 

Обоюднымъ бываетъ із во 2-мъ лицѣ единств. числа регД сопи и (иі. II 
асі.: а(1(1Мспз. 

5. из бываетъ долгое: 

a) въ пот. зіпд. словъ на из ^еп. Шгз, Шіз, ипз (ѵігіиз, раіиз, 
Іеіійз). 

b) въ деп. зіпд. и во множ. числѣ 4 склоненія: ГгисШз. 

Прикічаніѳ 2. Греческія слова удерживаютъ также и въ конечныхъ сло¬ 
гахъ первоначальное количество (сравн. грамм. $ 3, пр.); только окон¬ 
чаніе ог всегда считается краткимъ, напр. Несібг. 

Явленія при встрѣчѣ гласныхъ. 

I. Элизія (еіізіо). Если слово оканчивается на гласный (двуглас- 4* 

иый) звукъ или на т, а слѣдующее слово начинается съ гласнаго 
(двугласнаго) звука или Ь, то слоги конечный и начальный при 
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произношеніи сливаются въ одинъ слогъ. Обыкновенно въ этомъ слу¬ 

чаѣ выбрасываютъ конечный гласный звукъ предыдущаго слова, напр. 

согроге іп читаютъ согрог’ іп, саизае ігагиш — саиз’ ігагиш, си- 

гаГіті Ь)апс — сиг’ апс, 8иргети(ш) аисііге ІаЬогет—зиргет’ аибігѳ 
ІаЬогет. 

Примѣчаніе 1. Если за слогомъ, оканчивающимся на гласный звукъ или 
на т, слѣдуетъ е&і (отъ еззѳ быть), то выпадаетъ не конечный гласный 
звукъ, но е въ словѣ езі, поэтому та$па езі слѣдуетъ читать ша&пазі, 
та&шіт езі— тарщитзі. 

Примѣчаніе 2. Отъ несоблюденія влизіи происходитъ такъ наз. кійіиз 
(зіяніе). Ніаіиз допускается передъ междометіями или послѣ нихъ, 
напр. о раіег, о Ьотіпит гегипщие аеіегпа роіезіаз. — Ней иЬі расіа йсіез. 
Въ другихъ случаяхъ Ьіаіиз допускается только въ видѣ исключенія. 

II. Оингщезисъ (зупігёзіз)1) состоитъ въ томъ, что два смеж¬ 

ныхъ гласныхъ звука одного и того же слова при произношеніи сли¬ 

ваются въ одинъ (долгій) слогъ, напр. ОгрЪеі, аигсіз. Всегда это 

бываетъ въ словахъ йеіініѳ ргоіпбе, бееззе, йеегат (слѣд. читать: 

йёззе, йёгат) и во всѣхъ формахъ отъ апіеігѳ (слѣд. читать: апііге). 

Примѣчаніе 3. г и и передъ гласнымъ звукомъ въ стихахъ часто перехо¬ 
дятъ въ з или ѵ: сопиЪщт = сОпаЪішп; предшествующій краткій слогъ дѣ¬ 
лается въ этомъ случаѣ долгимъ по положенію: аЪдеІе = &Ьіёіе, 1ёпѵіз = 
Іспиіз. Иногда ѵ слѣдуетъ читать какъ гласный звукъ, такъ что одинъ 
одогъ разлагается на два (йіаегёзіз), напр. вііиаѳ = зііѵаѳ. 

В. Элементы метрнни. 

5. Предварительное замѣчаніе. Существуютъ три рода стихосложенія: 
силлабическое, тоническое и метрическое. 
Первое основывается на равномъ числѣ слоіовъ въ каждомъ стихѣ (сравн. 

стихотв. Кантемира). Второе основывается на правильномъ чередованіи уда¬ 
ряемыхъ и неударяемыхъ слоговъ. Такое стихотвореніе свойственно языкамъ 
русскому и нѣмецкому. Третье основывается на правильномъ чередованіи дол- 
гихъ и краткихъ слоговъ. Это стихосложеніе свойственно языкамъ латинскому 
и греческому. 

1. За единицу мѣры слоговъ принимается краткій слогъ. Время, 

необходимое для произношенія краткаго слога, называется морой (шога). 

Сравн. 

Простите вы, холмы, поля родные! 
Пріютно-мирный, ясный долъ, прости! 
Съ Іоанной (слѣдуетъ читать: съ Ио&нной) 

вамъ ужъ болѣ не видаться. Жук» 
(Изъ * Орлеанской дѣвы" Шиллера.) 
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Долгій слогъ равняется двумъ краткимъ: онъ содержитъ двѣ моры 

2. Черезъ правильное чередованіе долгихъ и краткихъ слоговъ, 

т.-е. повышенія и пониженія голоса, образуется ритмъ. 

3. Кратчайшая ритмическая группа, подчиненная одному главному 
ритмическому ударенію (ісіиз), называется стопой или тактомъ 

(рез). 
Наименьшая стопа состоитъ изъ трехъ моръ, наибольшая — изъ 

шести. 

Та часть стопы, которая выдѣляется вслѣдствіе лежащаго на ней 
ритмическаго ударенія, называется сильною частью стопы — арзи- 

сомъ (повышеніе), а часть, на которой нѣтъ ритмическаго уда¬ 

ренія, называется слабою частью стопы — тезисомъ (пониженіе). 

4. Важнѣйшія стопы суть: 

^ ІгосЬаеиз (трохей) 

_л іатЪиз (ямбъ) 

^ ^ ІгіЪгіІсЬуз (трибрахисъ) 

Дасіуіиз (дактиль) 

^ ^ апараезіиз (анапестъ) 

-зропйёиз (спондей) 

= 3 тогаѳ. 

= 4 тогае. 

Два краткихъ слога можно замѣнить однимъ долгамъ (сопігасііо, 
стяженіе), напр. 

_(зропДёиз) вм. ^ ^ (йасіуіиз);_(зропйёиз) вм. ^ ^ 

(апараезіиз). 
Долгій слогъ можетъ быть замѣненъ двумя краткими слогами (зоіиііо, 

распущеніе); въ этомъ случаѣ ритмическое удареніе падаетъ на пер¬ 

вый краткій слогъ, если оно лежало на долгомъ слогѣ, напр. 
^ ^ (ІгіЪг&сЬуз) вм. .л (ІгосЬаеиз); (ІгіЪг&сЬуз) вм. ^ -і- 
(іатЬиз). 

Примѣчаніе. Въ сильной части стопы краткій слогъ можетъ употребляться 
какъ долгій ((ііазібіе): зісіе^иѳ ѵепіщие. 

Иногда подвергается сокращенію долгій слогъ (зу8Іб1е):8ІеІёптІвм. 8Іе- 
іёгипі, іШиз вм. ііііиз. 

б. Стопы, содержащія въ себѣ три моры, а также анапесты, 

почти всегда употребляются такъ, что двѣ стопы образуютъ какъ бы 
нѣчто цѣлое (<ііро(Ііа), при чемъ одна стопа получаетъ значеніе 
арзиса и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе сильное ритмическое удареніе, чѣмъ 
другая, которая представляется какъ тезисъ (^-іл^_і_). 
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Стихъ. 

6. 1. Стихомъ (ѵегзиз) называется метрическая строка, состоящая 
изъ нѣсколькихъ стопъ. 

Стихъ по числу заключающихся въ немъ стопъ называется дипо¬ 

діей, триподіей, тетраподіей, пентаподіей, гексаподіей. 

Стихъ можетъ также получать свое названіе по числу единицъ 
съ главнымъ ритмическимъ удареніемъ; въ этомъ случаѣ единица 
измѣренія, все равно, будетъ ли то стопа или диподія (см. § 5, 5), 

называется метромъ (шеігиш). Отсюда названія: диметръ, три¬ 

метръ, тетраметръ. Ямбическіе, трохаическіе и анапестическіе стихи 
измѣряются по диподіямъ, составляющимъ метръ, поэтому ямбиче¬ 

скій триметръ состоитъ изъ 6 ямбовъ. Въ дактилическихъ стихахъ 
каждая стопа принимается за метръ, поэтому дактилическій гекза¬ 

метръ состоитъ изъ 6 дактилей. 

2. Въ концѣ стиха допускается Ъіаіиз; кромѣ того послѣдній слогъ 
можетъ быть краткимъ или долгимъ (зуИ&Ъа апсерз) безъ всякаго от¬ 

ношенія къ количеству, котораго требуетъ размѣръ. 

Послѣдняя стопа въ стихѣ можетъ быть полною и неполною; 

въ первомъ случаѣ стихъ называется ѵегзиз асаіаіесіиз, во второмъ — 
ѵегзиз саіаіесйсиз. 

3. Совпаденіе конца стопы и конца слова называется діэрезисомъ 
(йіаегбзіз), разрѣзъ стопы вслѣдствіе окончанія слова называется це¬ 
зурой (саезйга). 

Дактилическій гекзаметръ. 

?• Дактилическій гекзаметръ (ѵегзиз Ьегоиз), обыкновенно называемый 
просто гекзаметромъ, состоитъ изъ шести дактилей, изъ которыхъ 
послѣдній неполный. Четыре первыхъ дактиля могутъ быть замѣнены 
спондеемъ; въ пятой стопѣ спондей бываетъ рѣдко (ѵегзиз зроп* 

йіавоп или зропсііасиз). Послѣдняя стопа всегда имѣетъ два слога, 

при чемъ послѣдній слогъ бываетъ апсерз (-^^). 

Такимъ образомъ схема гекзаметра слѣдующая: 

9 г-:. ■■ / .. ^ 9 __ 9 

Цезуры. 

1. Главная цезура въ гекзаметрѣ бываетъ послѣ арзиса третьей 
стопы (послѣ пятой полустопы) а называется репіЪетітёш (саезйга 
зетіфііпагіа). 

Цсдіа Збііз ег4і |І зиЫітіЬиз 411а соійшпіз. 



— 265 — Й. § 7, В. 
2. Не такъ часто употребляется цезура послѣ арзиса четвертой 

стопы (послѣ седьмой полу стопы); она называется ЛерЫІіетітёгез (сае- 

Бига зетізеріепагіа). 

ШлгіЪиз (іпіаікіит!)1) йтіззіз || ипіиз оЬ Ігаш. 
Эта цезура большею частію бываетъ въ соединеніи съ второсте¬ 

пенной цезурой послѣ арзиса второй стопы (послѣ третьей полустопы) 

и называется ігШіетітёгез (саезига зетііегпагіа). 

Іініе ІогбЦраІег Аепе&зЦзіс бгзиз аЬ &11о езі2). 
8. Рѣдко бываетъ цезура послѣ перваго краткаго слога третьей стопы 

(саезчга розі іегііит ігосЬаеит). 

О раззі ^гаѵібга, Ц (ІаЪіі сіеиз Ыз ^ио^иѳ йпет. 
Въ противоположность цезурамъ послѣ арзиса, которыя называются 

мужскими, эта цезура имѣетъ наименованіе женской. 
4. Діэрезисъ между четвертой и пятой стопой называется буколическимъ, 

такъ какъ употребляется преимущественно въ буколической поэзіи грековъ. 
/ г 

Ней, Ьеи, ^ш(1 ѵоіиі тізегб тШі? [| МбгіЬиз аизігит8). 

Дактилическій пентаметръ. 

Дактилическій пентаметръ состоитъ изъ двухъ дактилическихъ 8- 

триподій, у которыхъ въ третьемъ дактилѣ недостаетъ тезиса. Спон¬ 

деи допускаются только въ первой триподіи. Обѣ половины стиха 
всегда раздѣляются между собою діэрезисомъ. 

.г. л. || -г. ^*) 

Пентаметръ употребляется только въ соединеніи съ гекзаметромъ 
(«ІізіІеЬоп, двустишіе). 

Ббпес егіз Іеііх, тиіібз питегШз атісоз; 

Тёшрога 8і іиегіпі пйЪПа, 8б1из егіз. 

ПРИЛОЖЕНІЕ III. 

Римскій календарь. 
1. По преданію, Ромулъ раздѣлилъ годъ на 10 мѣсяцевъ и на* 

евалъ ихъ: Магііив (ас. тепзіз), Аргіііз, Маіиз, Іипіиз, (^иіпШіз, 
8ѳхШів, 8ерІетЪег, ОсіоЬег, КоѵетЬег, БесѳтЬег. Позднѣе 
(при Августѣ) (^иіпШіз въ честь Юлія Цезаря былъ названъ Іиііиз, 

*) Слѣдуетъ читать: іпСапсІ’апшзІз. 
*) Слѣдуетъ читать: йііозі. 
*) Апзіѳг, 8ігі т. — южный вѣтеръ (ваз. также пбіиз, і ю.). 
*) Обѣ половины стиха имѣютъ по 21/» стопы; если сложить игъ (2У*+27а)> 

то получается 5 стопъ. Отсюда и названіе — пентаметръ. 



а ІЗехШіз— въ честь Августа — Аи^изіиз. По преданію, Нума Пом- 
ііилій присоединилъ мѣсяцы Іапиагіиз и ГеЪгиагіиз. При Юліи 
Цезарѣ (въ 46 г. до Р. X.) начало года было перенесено съ 1-го марта 
на 1-е января (консулы вступали въ должность въ этотъ день уже 
съ 153 г. до Р. X.). 

Лѣтосчисленіе велось по консуламъ, а со времени Августа — 

также и аЬ игЪе соп(Ша (отъ основанія города Рима). 

2. Въ каждомъ римскомъ мѣсяцѣ было три главныхъ дня, по 
отношенію къ которымъ велся счетъ остальнымъ днямъ мѣсяца: 

Ка1ѳп<1аѳ (Ка1.) = 1-ѳ число каждаго мѣсяца1). 

Хопаѳ (N011) = 5-е число мѣсяца, а также 7-е 
Низ, ишп (И.) = 13-е число мѣсяца, а также 15-е1) 

въ мартѣ, маѣ, 

іюлѣ, октябрѣ 
(тіішо)2). 

Названія мѣсяцевъ присоединялись къ нимъ въ формѣ прилагатель¬ 

ныхъ въ женскомъ родѣ: 

Каіепйае 1 Іапиагіае Аргііез С^иіпШез ОсіоЬгез 
Хопае і РеЬгиагіаѳ Маіаѳ 8ѳхШез ХоѵешЬгез 
Ыиз I Магііае Іипіае БерІетЬгез БесетЬгез. 

3. Числа мѣсяца (на вопросъ: когда?) обозначались у римлянъ 
слѣдующимъ образомъ: 

Каіеікііз Іапиагііз, БесетЬгіЬиз (аЫ. Іетрогіъ) — 1-го января, 

декабря. 

ІТопіз РеЬгиагііз, АргШЬиз = 5-го февраля, апрѣля. 

ІйіЬиз Магіііз, ОсіоЬгіЬиз= 15-го марта, октября. 

Ь) ближайшій день передъ Календами, Нонами и Идами обо¬ 

значался посредствомъ ргійіе (= наканунѣ) с. асе. 
поэтому: 

81-го декабря{=ргійіе Каіеікіаз Іапиагіае (ргій. Каі. Іап.). 

12-го января = ргісііѳ Ыиз Іапиагіаз (ргій. Ы. Іап.). 

*) Начало мѣсяца опредѣлялось новолуніемъ; особый чиновникъ (впослѣдствіи 
ропШех тахіпшз верховный жрецъ) обязанъ былъ объявлять о наступленіи ново* 
лунія (каіагѳ, оттуда Каіѳпбае). Зданіе (на Капитолійскомъ холмѣ), откуда она 
дѣлалъ это объявленіе, называлось спгіа СаІаЪга. 

Названіе Нопаѳ произошло отъ пошіз, такъ какъ ѳто былъ девятый день пе¬ 
редъ Идами (считая день Нонъ н день Идъ). 

Названіе Ыиз произошло отъ ѳтрусскаго глагола Ыиагѳ (= йіѵЫёгѳ), такъ какъ 
втимъ днемъ мѣсяцъ дѣлился пополамъ. 

*) т(=Магииз), І1(=1и1іиз), т(=Маіиз), о(= Осібѣѳг). 
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с) прочіе дни каждаго мѣсяца обозначались числами, которыя 
указывали, какое мѣсто данный день занимаетъ передъ 
Календами, или передъ Нонами, или передъ Идами; при 
этомъ въ счетъ входилъ какъ тотъ день, который 
должно было назвать, такъ и тотъ, отъ котораго 
производился счетъ (сравн. наше третьяго дня) — такъ 
что по римскому счету, наир, отъ 8 числа до 13 будетъ 
6 дней (13—8+1), отъ 17-го января до 1 февраля 16 

дней 31—17+2)1). Поэтому: 

30-го декабря^йіет іегіігет Каіепйаз Іапиагіаз (а. (1. III 

Каі. Іап) (вм. Діе іегііо апіе Каіепйаз Іапиагіаз). 
3-го октября=апіе Діет циіпіит Копав ОсіоЬгез (а. Д. V Шп Осі.). 
12 марта=апіѳ Діет циагіит ІДиз Магііаз (а. Д. IV ІД. Магі.). 

Для того, чтобы перевести (въ случаѣ, указанномъ въ отд. с) наше число 
на римское и наоборотъ, можно пользоваться слѣдующей формулой: 

N (или I)—ч+І 
п—4+2 

гдѣ N обозначаетъ Ноны, 
I » Иды. 

' число мѣсяца по нашему счету, если мы переводимъ 
наше число на римское. 

число дней до Календъ, или до Нонъ, или до Идъ, 
- если мы переводимъ римское число на наше, 

п „ послѣднее число мѣсяца, если день обозначается по 
Календамъ. 

3 апрѣля = 5— 3+1=3, т.-ѳ. а. б. III N011. Арг. 
9 октября =15— 9+1 = 7, т.-ѳ. а. б. VII ІД. Осі. 

25 сентября =30 - 25 + 2=7, т.-ѳ. а. Д. VII Каі. Осі. 
а. Д. Ш Йоп. Магі.= 7— 3+1= 5, т.-е. 5 марта, 
а. Д. VIII ІД. РеЬг.=13— 8 + 1= 6, т.-е. 6 февраля, 
а. Д. X Каі. Іап. =31 — 10+2=23, т.-е. 23 декабря. 

Примѣчаніе 1. Въ февралѣ високоснаго года лишній день вставлялся 
послѣ 23 числа мѣсяца, такъ что 24 февраля (6 дней до мартовскихъ Ка¬ 
лендъ) считалось два раза; вставочный день назывался Ыз зехіиз (слѣд. 
наше 29 февраля = а. Д. Ьіз. VI. Каі. Магі.), а самый годъ назывался аппиз 
ЫзехШіз (отсюда и наше искаженное слово високосный). 

Примѣчаніе 2. Выраженіе апіе йіет и т. д. разсматривалось какъ одно 
(несклоняемое) слово и могло соединяться съ предлогами. Саіііша саеДеш 
оріітаііит сопійііі іп а. Д. V Каі. N07. Подобнымъ же образомъ: поз іп 
Рогтіапо еззе ѵоійпшз ивдие аД ргіДіѳ Копав Маіая. 

*) Отъ 17 до 31 января по римскому счету—15 дпеЗ (31-17+1), а отъ 
17 до 1 февраля—16 дней (31-17+1 + 1). 
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I 
(Я Мартъ, май, іюль Январь, августъ, Апрѣль, іюнь, Февраль(28дней, 

н 
и октябрь (имѣютъ декабрь (имѣютъ сентябрь, ноябрь а въ високосномъ 

в 
сЗ 
№ 

31 день). также 31 день). (30 дней). году 29 дней). 

■ ■ --"ДМ 

1 КаІепДіз Магіііз 

2 ГУП* Копав 
3 . I У I Магііаз 
4 а< IV I Маіаз 
б IIII) еіс. 
6 РгіДіе Коп. М. еіс. 
7 Копія Магі. еіс. 
8 Г VIII 1 
9 VII ІДпя 

10 в , I VI Маг- 
11 л-а \у Г ііаз 
12 IV еіс. 
13 (ш I 
14 РгіДіе ІДиз М. еіс. 
15 ІДіЪиз Магі. еіс. 
16 ГХѴІП н 
17 XVI а 
18 XV ю м 
19 XIV || 
20 хііі § а 
21 XII 18 ? 
22 XI §5 
23 а. <Ц X / 8„ 
24 IX <0 Я 
25 VIII ^ 
26 VII 
27 VI $ =§ 
28 V 
29 IV 3 
30 III ” 
31 РгіДіе КаІепДая 

(сдѣд. мѣсяца). 

Еаіепсііз Іапиагііз 
еіс. 

. /ІѴ\ ’ Копая 
а- а-\Ш/ Іап. еіс. 
РгіДіе Коп. Іап. еіс. 

Копія Іап. еіс. 
ГѴІІП 

VII ІДпя 
, VI Іапиа- 

а- Ч V Г гіаз 
IV еіс. 

РгіДіе ІДиз Іап. еіс. 
ІДіЬпя Іап. еіс. 

Г XIX 1 о 
XVIII ® 
XVII 8 
XVI 5 
XV I 
XIV % 
хііі 5 
XII 

а. і.{ XI } § 
X і 
IX 2 
VIII •§ 
VII 
VI § 
V 
IV д 

Іш I « 
Ргісііѳ Каіепсіаз 
(сдѣд. мѣсяца). 

КаІепДіз АргШЪаз 

л А /ІѴ\ Копая 
а- а,\ІІІ/ Арг.еіс. 
Ргісііѳ Коп. Арг. еіс. 
Копія Арг. еіс. 

ГѴІІП 

™ Ыпз 
а. Дѵ у ’ Арг. і 

IV еіс. 

ІШ 
Ргісііѳ Низ Аргііез 
ІДіЪиз Арг. еіс. 

XVIII 
XVII 
XVI 
XV 
XIV I 
ХІІІ 
XII .5 

Л XI I 
а. а. х ^ 

IX | 
VIII | 
VII 
VI м 
V 
IV 

іш 
Ргісііѳ КаІепДая 
(сдѣд. мѣсяца). 

КаІепДіз 
ГеЬгиагііз 

,а.{Й}к.Р. 

Ргісііѳ К. ГеЪг. 
Копія ГеЬг. 

ГѴІІП 
VII 

л VI ІІДиз 
к<Чѵ | РеЬг. 

IV 
ин ) 

Ргісііѳ Ыпз К. 
ІДіЬия РеЬг. 

ХѴП 
XV 
XIV 
ХІІІ <л 
хи 5 
XI 8 

_ л |х I ^ 
а‘|ІХ § 

VIII 
VII д 
ѵі а 
V 
IV 

Іш 
РгіДіе КаІепДаэ 

Магііаз. 

ПРИЛОЖЕНІЕ IV. 

ИоСіаѳ или сотрепйіа зсгіріигае. 

(Совращенія словъ.) 
а) Имена: 
А. = Аиіиз Ь. = ЬисіиЗ 0. = (Зиіпіиз 

Арр. — Арріиз М. = Магсиз 8ех. = Зехіиз 
С. = (Шиз М’. = Мапіаз 8ег. = Зегѵіиз 
Сп. = Спаеиз Мат. = Матегсиз 8р. == 8ригіиз 
Б. = Бесітиз Иит. (Ы.) = Ышпегіиз Т. = Тііиз 
К. = Каѳзо Р. = РиЫіиз Ті. (ТіЬ.) = ТіЬегіиз. 
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Ь) сокращенія при обозпаченіи денежныхъ суммъ сестерціями: 

на наши деньги около 
118 = везіегііиз (питтиз).= б коп. 1 сестерцШ 
Н8Х = зезіегііі бесет.= 60 ж 10 сестерціевъ 

Н8С = зезіегііі сепіит.= б руб. 100 в 
Н8М = 8Ѳ5ІегІшт (зс. тіііе).= 50 , 1 000 9 

Н8ММ = био зезіегііа = био тШа = 
зезіѳгішт.= 100 9 2 000 * 

Н8Х = зезіегііа бесет=бесет тШа 
зезіегішт.= 600 9 10 000 „ 

ІІ8С = зезіегііа сепіит = сепіит 
тШа зезіегіішп.= 5 000 „ 100 000 я 

Н5|Х|=зе5ІегІііт бесіез(зс.сепІепаті1іа)= 50 000 „ 1 000 000 , 

Н8|ХХ|= зезіегііит ѵісіез.=100 000 я 2 000 000 9 

Н8[СІ=8езІегІіит сепііез.=500 000 9 10 000 000 9 

Пракічаніе. Слово везіегііиз образовалось изъ зешіз и Іегііиз (собств. 
полтрѳтья). Зезіегііиз — серебряная монета стоимостью въ 21/* асса, от¬ 
куда и обозначеніе его посредствомъ знака Н8 = 118 = 1 аз-ьі азч-зетіз. 

Четыре сестерція составляютъ динарій, йепагіиз (10 ассовъ). 

ПРИЛОЖЕНІЕ V. 

АаѲ^ВЪе^^Ос Й>с/, 

Ее^РГе^вв %?о, НЬ ЖА, 
I і ©%,' К к АААА, 11 ш ѳЖщ, 
N п оЖп, 0 о Р р оЖ/і, й 

К г <2% 88 Т і <АА"/, В и Ж*и, 
У у ТІ; 

~-♦ -- 



УКАЗАТЕЛЬ КЪ СИНТАКСИСУ, 

(Числа обозначаютъ параграфъ; N3. Числа при глаголахъ, заключенныя въ скобки, 
означаютъ страницу, гдѣ можно найти главныя формы; если заключены въ скобки 
два числа, то второе означаетъ № глагола; пр. = примѣчаніе; прл.= приложеніе; 

сл. = слѣдующіе параграфы.) 

А. 

а (аЪ, аЪз) 98. 
— при разе. 147. 
— при именахъ городовъ 

155, пр. 2. 
— при обознач. простран¬ 

ства 158, Ь, пр. 
— при аЫ. зерагаііопіз 

140, 141. 
— несогласно съ русск. яз. 

157, III. 
— при (тегипсі. вм. дат. пад. 

195, 2. 
— с. аЫ. @;егип<1. 194, с. 
— при обознач. времени 

160, Ь, пр. 2. 
аЪаІіепаге а 140, Ъ. 
аМёге соч. 157, II. (80, 3). 
аМісаге ее, аЪіге 140, а, пр. 
аЪеззс въ обозн. простран¬ 

ства 158, Ь. (52). 
аЪезі поп тиіішп аиіп 

222, Ь. 
аЪЫпс с. асе. 161, пр. 2. 
аЫаііѵизаЪзоІиіиз 188, сл. 
— не ставится 190, пр. 

съ сущ. и прил. вм. рагі. 
190. 

— разл. образ, переводится 
189. 

аЫаііѵиз саизаѳ 147. 
— сотрагаііопіз 145. 
— іпзігитепіі 146. 

Іітііаііопіз 143. 
— Іосі 156. 
— тепзигае 149. 
— тоді 152. 
— ргеііі 150. 
— циаіііаііз 153. 
— есрагаііопіз 140—142* 

аЫаііѵиз зосіаііѵиз 151. 
— іетрогіз 159. 
аЫ. при бі^пиз 144. 
— при ориз езі 142. 
аЫ. при Гип^ог 148.(96,18). 
— прииіог(двоин.творит.) 

148, пр. (96, 31). 
— при аезіітагѳ 172, пр. 2. 
— для обознач. наказанія 

171, N3. 
— при назван, пути, до¬ 

роги (аЫ. Ипеае) 
159, Ь. 

аЪзепз = заочно 117, Ь. 
аЪзоІѵёге с. деп. 171. (89, 

126). 
аЪзііпёге (аЪ) с. аЫ. 141. 

(83, 61). 
аЪзігасіа на іо 250, Ь. 
ас, аіциѳ 248, а. 
— = какъ (и), чѣмъ238, с. 
асседёге ад 134, пр. 2. (90, 

42). 
ассШ иі 221, Ь. (104). 
— Ьепеасс., циод 225, Ь. 
ассірёге с. даі. йп. 139, с. 

(86, 52). 
ассиггёге ад 125, Ъ. (85, 7). 
ассизаге с. деп. 171. 
— съ циод 224. 
ассизаііѵиз прямого допол¬ 

ненія 120. 
— при ѵегЪа аіГесішіт и 

др. 124. 
— при ѵ. сотрозііа 125. 
ассизаііѵиз дгаесиз 143. 
ассизаііѵиз содержанія 126. 
— какъ нарѣчіе 127. 
— дв. винит. 128, сл. 
— въ обознач. простр. 158. 
— въ обознач. времени 160, 

сл* 

ассизаііѵиз при глаг., имѣ¬ 
ющихъ по - русски 
другую констр. 122. 

— при ітрегзопаііа 123, 
173. 

— въ восклицаніахъ 131. 
— при именахъ городовъ 

155. 
асе. с. іпішіііѵо 179, сл. 
— въвосклицаніяхъ179,пр. 
— какъ дополненіе 181,182. 
— какъ подлежащее 180. 
— при ѵегЬа зѳпі. еі <1іс. 

181. 
— при ѵегЬа аЯГесіиит 181. 
— 9 іиЪео, ѵеіо, раііог, 

зіпо 182, 1. 
— при ѵоіо, поіо еіс. 

182, 2. 
— „ ргоЬіЬео 182, 3. 
— съ іпГ. ііііигі 183, 2. 
— съ страдат. конструкціей 

вм. дѣйствит. 183,3. 
— разл. образ, переводится 

183, 4. 
ад 99. 
— при именахъ городовъ 

155, пр. 2. 
— с. асе. дегипд. 194. 
адео иі 221, а. 
адаециаге с. асе. 122, <1. 
аддёге (аддо, -діді, -дііит) 

адіип§еге (айіипдо, 
-іипхі, -іипсіит) еіс. 
съдвойн. вин. 128, с. 

адітёге ѵііага аіісиі 136, 
пр. 1 (88, 90). 

адірізсі с. асе. 122, а. (96, 
37). 

адіге соч. 125, Ъ. (101). 
адіеоііѵа въ смыслѣ су¬ 

ществ. 111, пр. 2. 



айіесйта вм. русск. нарѣ¬ 
чія 117, Ь. 

— разд. образ, замѣняются 
254. 

— при потіпа ргоргіа 116, 
а, пр. 3. 

— с. веп. 169. 
— с. йаі. 132. 
айіитаге с. асе. 122, Ъ. 

(80, 14). 
айтішвігаге с. асе. 122, с. 
айтігагі с. асе. 124. 
айтопёге соч. 130. 
— съ иі иди асе. с. іпГ. 217, 

218. (82, 36). 
айогігі с. асе. 125, Ь. (101, 

64). 
айтегЫа с. $еп. 168, и пр. 
— раз*, образ, замѣняются 

266. 
— не выражаются по-ла- 

тыни 267. 
айѵегзиз 99. 
ае&ге Гегге съ асе. с. іпГ. 

иди яиой 181,2; 224. 
ае^иа^ѳ 122, (і съ пр. 3. 
ае<|ие ас 238, с. 
ае^иит езі (іп(1. вм. сопі.) 

209. 
— съ асе. с. іпі. 180. 
аезіітаге с. ^сп. ргеі. 172. 
— с. аЫ. ргеі. 172, пр. 2. 
аЯісёге соч. 146, N6. (87, 

74). 
а^ёге И, иі 217. (87, 57). 
а^гёйі с.асе. 125. (96,24). 
аіо 96, 3; 244, пр. 1. 
аііепиз, аііепаге а 140, Ь. 
аіщиапіо 149, 161. 
&1ідиі<1 с. &еп. 168, 2. 
аііциій какъ нарѣчіе 127. 
аіщиів 59, 4; 263, а. 
аііиз 60, 259. 
аііі — аііі 263, е, пр. 
аііиз (аіііег) ас 238, с. 
аііііегаііо ирд. I, 2, 9. 
аііег 60; 259. 
аііег — аііег 263, е, пр. 
ат&пз с. §еп. 169, а, пр. 
атЬо 263, е, пр. 
атрііиз безъ яиаш145, пр. 1. 
ап (иігит — ап) въдвойи. 

вопрос. 242. 
— въпростыхъвопрос.243. 
ап поп 242. 
анакодуѳъ прд. I, 3, 7. 
апарЬ&га прд. 1, 2, 2. 
аиішо (аЫ. шосіі) 152, пр. 1. 
апітиз ддя описанія 249. 
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апіе с. аЫ. тепзигае 149, 
161. 

апіесейепа 231, I. 
— ііегаііѵит 204, 2. 
апіесейёге, апіеіге соч .125, 

пр. (апіесбйо, -сеззі, 
-сеззит; апіебо, -іі). 

апіедиат 230. 
антитеза прд. I, 2, 5. 
антономасія прд. 1,1,4. 
аройбвів 231, I. 
арозіорезіа прд. I, 2, 7. 
арозігорЪе прд. I, 2, 12. 
аррагеі съ асе. с. іпГ. 180. 

(108). 
арреііаге съ двоин. вин. 

128, Ь. 
— съ двоин. имен, (арреі- 

Іог) 113. 
арреііёге ай 125, Ъ. (86,23). 
аррозіііо, приложеніе 116. 
— въ смыслѣ обстоят, слова 

117. 
— при именахъ город. 155, 

пр. 1. 
— переход, въ опредѣл. 

предложеніе 262, 1. 
арреіепз с. деп. 169, а, пр. 
арреіёге с. асе. 122, а, 

і (аррёіо, -реііѵі, -ре- 
іііиш). 

арргоріі^иаге с. йаі. 134, 
пр. 2. 

аріиз соч. 132, 2, пр. 1, 3. 
— диі с. сопі. 237, 2. 
арий 99. 
агЪіігаіиз = рагі. ргаез. 

178, пр. 1. 
агееге (а) 140, а. (84, 78). 
агсеззёге аихіііо 138, с. (94, 

ПО). 
аг^иёге с. §еп. 171. (90, 

133). 
— с. асе. с. іпГ. 224, пр. 
— с. пот. с. іпГ. (аг^иі) 

184, 1. 
арзисъ прд. И, б, 3. 
аззёдиі иі 217 (а88ё^иог, 

-зеейіиз зит). 
аззиеГасіиз, аззиеіиз с. аЫ. 

146. 
азупйсіоп 248, а, пр. 1. 
аі 248, с. 
аі сегіе (іатеп) 233, Ь, 1. 
аЦие = какъ 238, с. 
аЦие із 261, 2. 
аЦиі 248, с. 
аііатеп 233, Ь. 
аіііп^ёге с. асе. 122, а. 

(аіііп^о, &11ф, аі- 
іасіит), 

аіігасііо тойі 247. 
— іетрогіз 247, пр. 
аіігіЬиіит, опредѣленіе 

116. 
— въ смыслѣ обстоят. 

слова 117. 
— при потіпа ргоргіа 116, 

1, пр. 3. 
аийіге съ асе. с. іпГ. 181. 
— съ пот. с. іпГ. (аийіог) 

184, 1. 
— с. рагі. 191. 
аизиз = рагі. ргаез. 187, 

пр. 1. 
аиі 248, Ъ; 242, пр. 
— для продолженія отри¬ 

цанія 248, Ь. 
аиіеш 248, с. 
аихіііо агсеззёге еіс. 138,с. 

(92, 80). 
атійиз с. деп. 169, а. 

B. 
безличные глаголы см. 

ітрегзопаііа. 
безъ всякаго (-ой)—зіпѳ 

ііііо (-а) 152, пр. 3, 
ЪеШ йотцие 155, Ъ. 
Ъеііо, іп Ъеііо 159. 
Ьіпі вм. йио 52, 4, с. 
Ъіз іп йіе 159. 
брахилогія прл.. I, 3, 3. 

C. 
саезига прл. II, 6, 3. 
сапёге гесеріиі 138, с. (85, 

19). 
саріііз (сарііе) йатпагѳ 

171, КВ. 
сагёге с. аЫ. 141. (83,49). 
сази 152, пр. 1. 
саиза с. §еп. 166. 
— с. ^еп. {?егітй. 194, 1. 
саѵе с. сопі 211, 218, II. 
саѵёге соч. 135 (81, 12). 
— пе 217 
сейёгс соч. 140, а. (90, 42). 
ееіаге соч. 130. 
сепаіиз 78, 3. 
сепзёге иі или асе. с. іпГ. 

218. (83, 58). 
сегпёгез 210, 1. (92, 88). 
сегіе послѣ зі поп 233, Ь, 1. 
сегііогет Г&сёге 130. 
сігсит, сігса 99. 
сігситйаге соч. 134, пр. 2. 

(80, 2). 
сігситзіаге, -зізіёге с. асе. 

I 125,а.(80,12;86,34), 
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сігсотаѵепіге 125, а. 
. (94,4). 

см, сііга 99. 
сіат 101, 2. 
сіітах прл. I, 2, 3. 
соагдпёге с. деп. 171. (88, 

ПО). 
сосріпз 8шп 96, 1, пр.; 

177, 1. 
содёге соч. 157, II. (87,61). 
содпотсп езі 137, пр. 2. 
соіепз с. деп. 169, а, пр. 

(92, 97). 
соііосагѳ ооч. 157, I. 
сотііііз (аЫ. іетр.) 159. 
соттешогаго соч. 170, 

пр. 2. 
соттіііёге, иі 217 (соттіі- 

іо, -шізі, -тіззит). 
сотшппісаге сит 134, пр. 1. 
соттипіз 169, Ь и пр. 
сотрагаге, -ропёге, -Геггс 

еі сит 134, пр. 1. 
(сотрбпо, -рбзиі, 
-рбзііит). (86, 44). 

сотрагаііѵиз дгабизусили- 
вается 256, 4. 

— став, дважды 238, пр.З. 
— вм. русск. полож. 256, 

1, 2. 
сошроя с. деп. 169, а; | 
сонагі зі 231, пр. 3. | 
сопсебёго иі или асе. с. іпГ. 

218. (90, 44). 
— ’с. дегипб. 195, 3. 
сопбетгаге соч. 171. 
сопбісіопе (аЫ. тобі) 152, 

пр. 1. 
сопбйсН с. іпГ. 176, Ь. (соп- 

бихіі, -бисеге). 
— с. асе. с. іпГ. 180, Ь. 
сопШёгі с. асе. 122, б. 

(95, И). 
сопЯбёге соч. 147, Ь. (6). 
сопіізиз = рагі ргаез. 187, 

пр. 1. )сит 134, 
пр. 1. 
(90, 14; 96, 

25). 
сопдгиепиа іпѵегза 119. 
сопіпдаііо рсгірЬгазі. асіі- 

▼а 80, 202. 
— раззіѵа 80, 195, 2. 
соптпсііопсз (сочин.) 248. 
сопіппсіітиэ сопсеззіѵиз 

210, 5. 
— биѣііаііуиз (беІіЬегаіі- 

▼из) 210, 2. 
— Ъогіаіітиз 210, 6. 

іггѳаііз 210, 3. 

сопіипсііѵив оріаііѵиз 
210, 4. 

— роіепііаііз 210, 1. 
— ргоЫЫііѵиз 211, Ь. 
— будущихъ временъ 208. 
— въ придаточн. предлож. 

213, сл. 
— безъ иі 218, И. 
сопдиёгі с. асе. 124. (96. 

33). 
сопзсіиз с. деп. 169, а. 
сопзесиііо (ешрогит 205, 

206. 
— въ предлож. слѣдствія 

207. 
сопзе^иепа 231, I. 
сопзіііо (аЫ. тобі) 152, 

пр. 1. 
сопзіііит сареге соч. 194, 

пр. 2. 
с оплате стоитъ 150. 

(оопзіо, -зіііі, -зіа- 
іпгиз). 

сопзіаі съ асе. с. іпГ. (104). 
сопзіііиёге соч. 157, I. (89, 

116). 
— съ (асе. с.) іпГ. или иі 

218. 
сопзиіёге соч. 135 (92, 98). 
— иі 217. 
сопзиеіибо езі, иі 221, Ъ, 

пр., с. 
сопзиезсёге с. іпГ. 178. (93, 

8). 
сопііпегі 147, Ь. (84, 74). 
сопііпдіі, иі 221, о. (104). 
сопіга 99. 
— ас. 238, с. 
сопігаііёгеі соч. 157, И. 
сопѵепіге / (91; 94, 3). 
сопѵеиіге соч. 134, пр. 2. 

(94, 3). 
сопѵёпіі съ асе. с. іпГ. 180. 

(сопѵбпіі, -ѵепіге). 
сопѵіпссге съ дсп. 171. (88, 

85). 
сориіа, связка 112. 
согаш 101, 2. 
согбі еззе 138, а. 
согриз для описанія 249. 
соггесііо прл. I, 2, 14. 
соггеіаііѵа абѵегЬіа 62. 
— ргопотіпа 61. 
сгсаге съ двоип. вин. 128,а. 
— съдвойн. имен, (сгеог) 

ИЗ. 
сгебёге съ асе. с. іпГ. 181. 

(80, 5). 
сгебёгез 220, 1. (80, 5). 
егітіпагі съ асе. о. іпГ. 

224, цр. 

егітіпѳ при ассозагѳ ѳіс. 
171, пр. 

егітіпі баге 138, Ь. (80, 1). 
сит (предлогъ) 98. 
— при аЫ. тобі 152. 
— при аЫ. зосіаі. 151. 
сит (союзъ) 227, 228. 
сит сЬагасіегізІісит 227, 

1, пр. 
сит ргітит 204, 1. 
сит — іит 248. 
сирёге с. іпГ. (аос. с. іпГ.) 

182, 2. (91, 77). 
сирібиз с. де и. 169, а. 
сигао еззе 138, а. 
сигаге с. асе. 122, б« 
— иі 217. 
— с. дегипб. 195, 3. 

а 
батиаго с. деп. 171. 
баге съ дв. вин. 128, с. 

(80, 1). 
— съ дат. дѣли 138, Ь, с. 
— с. дегипбіѵо 195, 3. 
баііѵиз косвен, дополн. 

132, сл. 
— несогласно съ рус. яз. 

133. 
— при ѵегѣа ігапз. и іп- 

ігапз. 131, 1. 
— при прилагат. 132, 2. 
— при у. сотрозііа 134. 
— соттобі 137. 
— ѳіЬісиз 136, пр. 2. 
— дѣли 138. 
— роззеззіѵиз 137. 
— герундія 194, 4. 
— дѣйств. лица при геруп- 

дпвѣ 137, пр. 3; 195, 
2\ 80, II, пр. 

— дѣйств. лида при страд. 
8ал. 137, пр. 3. 

бе 98. 
— при аЫ. зерагаі. 140. 
— вм. деп. рагі. 168, пр. 1. 
— при абтопбгѳ еіс. 170, 

пр. 2. 
— при ееіаге, босого 130. 
беЬеге (іпб. вм. сопі.) 200. 

(83, 40). 
бесегпёге съ иі или асе. с. 

іпГ. 218. (95, 121). 
бѳееі (бсбёсеі) с. асе. 123. 

(104). 
— с. іпГ. 176. 
бсеазес. баі.134, пр.2. (53). 
бейсёге соч. 122, пр. 4. 

(беПсіо,-Гесі,-Гесіит), 
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йеП^ёгѳ соч. 157, I. (беЛ- 
^о, -Яхі, -йхшп). 

беіесіаі с. іпГ. 176. 
береге съ дат. цѣди 138. 

(87, 64). 
бспагіиз прл. IV, пр. 
безібегаге с. асе. 122, а. 
безіпёге, безізіёге с. іпГ. 

178. 
безііиз зит 177, 1. (92,85). 
безрегагѳ соч. 124. 
бсіеггёгѳ пѳ ^иотіпиз) 

219. (84, 59). 
біаегезіз прл. 11,4, пр.; 6,3. 
біазШе прл. II, 5, пр. 
бісепбит езі съ асе. с. іпГ. 

184, пр. 1. (89, 3). 
бісёгс съ двойн. вин. 128, 

b. (89, 3). 
— съ асе. с. іпГ. или иі 

181, 218. 
(Іісёгсз 210, 1. (89, 3). 
біеі с. пот. с. іпГ. 184,1. 
біеііиг ѵегс (гесіс) с. асе. 

c. іпГ. 184, пр. 1. 
біеипі говорятъ 97, И, Ь. 
(Іісіо аибіепіет еззе 132, 1. 
біЯегге а 140, Ь. (86, 40). 
сІШісіІб езі (іп(3. вм. сопі.) 

209. 
біШбёге с. баі. 147, Ь. 

(97, 7). 
біШзиз = рагі. ргаез. 187, 

пр. 1. (97, 7). 
бі&пиз с. аЫ. 144. 
— с. сопі. 237, 2. 
бШдепз с. ^еп. 169, а, пр. 

(87, 65). 
біробіа прл. II, 5, 5. 
бізссге с. іпГ. 178. (85, 26). 
— раза, къ босёге 130. 
біззепіігеа 140, Ь. (94,12). 
біззітііізс.&сп. (баі.)169,с. 
бізіаге с. асе. (аЫ.) 158 

(бізіо — бізіаге). 
бізіІсЪоп прл. II, 8. 
бізігіЪпІіѵа употрбл. 52, 4. 
босёге съ двойн. вин. 130. 

(83, 55). 
босеге съ асе. с. іпГ. 181. 
босёге бе 130. 
босіиз 130. 
боіёге с. асе. 124. (83, 50). 
— с. аЫ. 147, а. 
— съ диоб 224. 
— съ асе. с. іпГ. 181. 
боіо (аЫ. тобі) 152, пр. 1. 
боті Ъеііцие 155, Ь. 
ботиз употр. какъ имена 

город. 155, Ь. 
бопагс, 132, 1. 

боиес 230. | 
другъ друга 259. 
биЬііаге бе 126, Ь. 
биЬііаге и поп биЪііаге соч. 

222. 
биЪіІо ап 243, 2. 
(ІиЪіипі поп езі ^иіп 222. 
бит (диоаб) 229. 
бит, бит шобо, тобо 234. 
дѣепричастіе рус¬ 

ское выраж. 192. 

Е. 
е, ех 98. 
— при аЫ. зераг. 140. 
— вм. ^еп. рагі. 167, пр. 1. 
ессе с. пот. 131. 
ебісёге, иі 217. (ебіео, 

-біхі, -бісіит). 
единств, число пере¬ 

водится по-латыни 
множ. числ. .249, II. 

сШсёге съ двойн. вин. 128, 
а. (87, 75). 

— иѣ 217 съ пр. 
— съ асе. с. іпГ. 221, Ъ, 

пр. Ь. 
ейісііиг, иі 221, Ь, пр. Ъ. 
е&ёге с. аЫ. 141. (84, 70). 
еіаііѵиз ^габиз 256, 3. 
еіі&ёге съ двоён.вин.128,а. 

(еИе°»“^бі,-1есіит). 
элизія прл. II, 4. 
эллипсисъ прл. I, 3, 6. 
етёге соч. 150. (88, 88). 
еп с. пот. 131. 
епіт 248, б. 
ео — ^ио 149. 
ерірЪбга прл. I, 2, 2, пр. 
срііЬёіоп огпапз прл. 1,3,1. 
ег^а 99, 132, 2, пр. 2; 164, 

Пр. 1. 
ег^о 248, е. 
егибіге с. аЫ. 146, 130. 
егіреге соч. 136, пр. 1. (92, 

95). 
еззе съ нарѣч. 113, пр. 
— с. баі. роззезз. 137. 
еззе съ баі. розз. не ста¬ 

вится 137, пр. 1. 
— съ дат. дѣли 138, а. 
еззе с. ^еп. роззезз. 163, Ь. 
— с* &еп. ргеііі 172. 
— с. аЫ. §еп. диаііі. 153. 
— съ герундивомъ 195, 2; 

80. 
— пропуск, при рагі. и 

^египбіѵ. 183, 1. 
езі чиоб, сиг с. сопі. 226. 
езі, иі 221, Ь. 

В Никифоровъ. Лат. грамматика. 

еі 248, а. 
еі із (аЦиѳ із, ізяие) = и 

притомъ 261, 2. 
еііаш 248, а. 
еііат при сравн. степ» 

256, 4. 
еііашзі 231, 236. 
еізі 236. 
еирЬешізтиз прл. I, 1, 8. 
еѵабёге съ дв. имен. 113. 

(90, 40). 
еѵёпіі, и! 221, Ь. (104). 
— Ьепе сѵ., ^иоб 225, Ь. 
ехееііёге соч. 125, пр. (ех- 

ееііо безъ регГ. и зир.) 
ехізіітаге съ дв.вин.128,Ъ. 
— съ асе. с. іпГ. 181. 
— съ пот. с. іпГ. (ехізіі- 

тог) 184, б, 1- 
ехрёбіі с. іпГ. (с. асе. с. 

іпГ.) 176, 180. (-ре- 
біѵіі, -ребіге). 

схреііёге соч. 140, а. (85, 
18). 

ехрегігі.зі 231, пр. 3. (97, 
57). 

ехрегз с. &еп‘ 169, а. 
ехрегіиз 78, 2. (101, 62), 
ехреіёге с. асе. 122, а. 

(ехрёіо, -реііѵі, -ре¬ 
шит). 

ехзресіаге с. асе. 122, а. 
— бит с. сопі., иі еіс. 

229, пр. 
— зі 231, пр. 3. 
ехзресіаііопе ееіегіиз 145, 

пр. 3. 
ехіга 99. 
ехігетит езі, иі 221, Ъ, 

пр. 1, а. 
ехігетиз съ существ, для 

обозн. части 116, 
пр. 1. 

ехзізіёге съ двойн. имен. 
113. (ехзізіо, -зіііі). 

ехзізіипі, диі с. сопі.237,2. 

Г. 
Гас с. сопі. 218, И; 211. 
Гасёге съ двойн. вин. 128. 
— с. деп. ргеііі. 172. 
— иі 217. 
Гасеге Ьепе Г., ^иоб 225, Ъ. 
Гасеге с. рагі. ргаез. асі. 

или съ іпГ. ргаез. 
разз. 191. (87, 69). 

Гасёге сегііогет 130. 
Гасёге поп роззшп, диіп 

222, с. 1, пр. 
I Гаіііі те 123, пр. 
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Газ езі съ супин, на п. 
196, Ъ. 

Гаісгі с. асе. 122,<1. (95,10). 
Гегіиг (Гегипіиг) с. пот. с. 

іпГ. 184, <1, 2. 
Гегипі говорятъ 97, II, Ъ. 
ііёгі съ дв. имен.113. (102). 
— ех. 113. 
йёгі поп роіезі, яиіп (иі) 

222, с. 1, пр. 
фигуры прд. I, 2, 3. 
Сі, иі 221, Ъ. 
Яа^ііаге соч. 130. N3. 
йогеге ргаеіег ееіегоз 125, 

пр. (85, 85). 
Гоге, иі 186. 
Гогіе послѣ пе 215. 
— послѣ зі, пізі, 231, I; 

• 233, пр. 2. 
фразеологическіе 

глаголы 265. 
Ггеіпз с. аЫ. 147, Ь. 
Ггпі герупдивъ 193, 3, пр. 

(96, 36). 
Гидёге (съ сложи.) с. асе. 

122, а. (87, 77). 
Ги^іепз с. деп. 169, а, пр. 
Ги&іі те 123, пр. 
Гиіі (сііез, Іепіриз), сот 

227, 1, пр. 
Гип^і с. аЬІ. 148. (99,18). 
— герундивъ 193, 3, пр. 
Гиіипіт I и II, 201. 
— въ придаточ. предлож. 

201, 1, 2. 
— іпііпіІіѵизГіііигіІ 85,186. 
— сослагат. наклон, буду¬ 

щихъ временъ 208. 
Гиіпгшп евве, иі 186; 232, 

1, пр. 1. 
Гаіигиш Гаіззе, иі 232, 1, 

пр. 1. 
О. 

вашіёге с. аЫ. 147, а. 
(97, 2). 

— съ асе. с. іпГ. 181. 
— еъ дшні 224. 
&атівив = рагі. ргаез. 187, 

пр. 1. 
&етіпаііо прд. I, 2, 1. 
Зепеііѵиз аррозіііѵиз 164, 

пр. 2. 
— егітіпіз 171. 
— оЪіесііѵиз 164. 
&епеііѵиз рагііііѵиз (Іоііиз) 

167. 
— роззеззіѵиз 163. 
— ргеііі 172. 
— Яиаіііаііз 153. 
— Яиапіііаііз 168. 
— зиЬіѳсІіѵиз 164. 
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^епеііѵив при абіесі. 169. 
— „ сапза и ^гаіій 166. 
— „ еззе 163, Ь. 
— „ іпзіаг 166, пр. 
— п іпіегезі, геГегІ 174. 
— „ рагі. ргаез. 169, а, 

пр. 
— „ рийеі еіс. 173. 
— „ ѵегЬатетогіае170. 
— дегшкііі 194. 
дегишііит и ^егшкііѵит 

193, сл. 
^Іогіагі съ асе. с. іпГ. 181. 
&гаііа и саиза с. &еп. 166. 

с. баѣ. 133. 
диой 224. 

Н. 
ЬаЪео, (поп ЬаЪео), диод 

226. (83, 37). 
ЬаЪсгѳ съ двойн. вин. 128, 

Ь, пр. (83, 37). 
— рго, Іосо еіс. 128, Ь, пр. 
— іп 157, I. 
ЬаЪеге саріит, со^пііит 

еіс. 198, пр. 1. 
ІіаиД 268. 
Ъаий зсіо ап 243, 2. 
Ьеи с. асе. 131. 
гекзаметръ прл. II, 

5, 6, 7. 
Ьешііасіуз прл. I, 3, 2. 
Ьіаіив прл. II, 4, пр. 2. 
Ьіс 260. 
Ьіс— слѣдующій 260. 
Ыс — Ше 260. 
гипербола, прл. 1,1, 5. 
Ъотоіоіеіеиіоп прл. 1,1,10. 
Ьоггёге с. асе. 124. (84,74). 
Ьогіагі, иі 217. 
Ьиші 155, Ь. 
Ьувіёгоп ргоіёгоп прл. I, 

1, 11. 

^гаііаз а&ёге 
(87, 57) 

дгаіиіагі 

1. 
ісіиз прл. И, 5, 3. 
Ы аеіаііз, Іешрогіѳ 127, Ь. 
— а^ёге, иі 217. (87, 57). 
ійет 261, 3. 
— ас (лш) 238, с. 
Ыопеизсоч. 132, 2, пр.1,3. 
— диі с. сопі. 237, 2. 
і&Ііиг 248, е. 
і^пагив с. деп. 169. 
Ше 260. 
— въ огаі. оЫідиа 245, 

или нѣтъ 242. 
ітііагі с. асе. 122, Ь. 
іттётог с. деп. 169, а. 
ітто (ѵего) въ отв. 240, 3. 
ітрейіге с. асе. 122, Ь. 

(ітресііо, іѵі, Пит), 
ітрейіге, пѳ (диотіпиз) 

219. 
— съ асе. с. іпГ. 219, 

пр. 3. 
ітреііёге, иі 217 (ітреііо, 

ітрйіі, ітриізит). 
ітрегагѳ соч. 218, I, пр. 
ітрегаііуиз ргаез. 211. 
— Гиі. 211, пр. 
ітрегГесІит 199. 
— бе сопаіи 199, пр. 2. 
ітрегііиз с. деп. 169, а. 
ітрегзопаііа съ асе. с. іпГ. 

180. 
— с. іпГ. 176. 
ітреігаге соч. 130. N3. 
— иі 217. 
ітргшіепз с. &еп. 169, а. 
іп 100. 
іп на вопросъ: на сколь¬ 

ко времени? 160, 
пр. 2. 

іпсідіі теіиз аіісиі, пѳ 
(поп) 220. (85, 12). 

іпсірегс с. іпГ. 177.(86,54). 
— а ге 157, III. 
іпсііаге, иі 217. 
ішіісаііѵиз вм. русск. со- 

слаг. 209. 237, 1. 
— въ придаточн. предл. 

ог. оЫ. 246, 3. 
іпйі^пиз с. аЫ. 144. 
— ^ш с. сопі. 237, 2. 
ішіисёге с. рагі. 191. (іп- 

<1йсо, -(Іихі, -басіит). 
іпГессе соч. 134, пр. 2. 

(86, 48). 
іпбпііітиз 176, сл. 
— врем.неопредѣл.наклон. 

185. 
— Ьівіогісиз ((іезегірііѵиз) 

199, пр. 1. 
— іггеаііз 232. 

і — Гиіигі 185, 186. 
— Гиіигі II разз. 186, пр.2. 
іпГга 99. 
іпітіеиз соч. 132, 2, пр. 2. 
іпіге с. асе. 125, Ь. (101). 
іпіііо 159; 52, 5, пр. 1. 
іпіііит Гасеге а 157, III. 

(87, 69). 
іпорв соч. 169, а. 
іпдиат 96, 2; 244, пр. 1. 
(іпзсгіЫ) диі іпзсгіЬіІиг188, 

а, пр. 
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іпзігапіаге с. ^еп. 171. 
— с. асе. с. іпГ. 181. 
— с. пот. с. іпГ. (іпзіти- 

ІОГ; 184, с, 1. 
іпзіаг с. беп« 166, пр. 
іпзиеіиз с. &еп. 169» а. 
іпіеііе&ёге съ асе. с. іпГ. 

181. (87, 67). 
іпіег 99. 
— вм. §еп. рагі. 167, а, 

пр. 1. 
іпіегсіигіёге, — сіісёге соч. 

140, а, пр. (90, 35; 
89, 3). 

Ысгсіісеге, пе 217. (89, 3). 
іпісгеззесоч .134, пр. 2. (53) 
іпіегезі 174. 
іпіегезі іпіег с. іпГ. 194, 

предвар. замѣч. 
іпіег голаго соч. 130. КВ. 
іпіегіесііопев, междометія 

102; 131. 
іпіга 99. 
— при опред. врем* 159, 

пр. 2. 
іішііііэ соч. 132, 2, пр. 3. 
іпѵабёге іп 125, Ь. (90, 41). 
іпѵепіипіиг, диі с. сопі. 

237, 2. (98, 5). 
(-іо) существ, на іо 250. 
ірзе 261, 4. 
ірзе въ огаі. оЫ. 245, С. 

1, 3. 
ігазсі с. <1аі. 133. (97, 43). 
іге съ супин, на шп 196. 

(100). 
иронія прл. I, 1, 6. 
із 261, 1. 
— пропускается 261, 1, а. 
ізіе 260. 
На поп — иі 221, а. 
і^ие 248, ѳ. 
Нет 261, 3. 
іпЪёге соч. 182, 1. (82, 30). 
ішііс&ге съ двоіін. вин. 

128, Ь. 
— съ двоин. имен. 113. 

(ішііеог) 
— съ пот. с. іпГ. 184. (іи- 

ёіеог) 
іпгаге съ асе. с. іпГ. Гиі. 

183, 2. 
іигаіиз 78, 3. 
іиге, іпіигіа 152, нр. 1. 
іиз езі, иі 221, Ъ, пр. с. 
іиззи, іпіиззи 147, пр. 3. 
іиѵаге с. асе. 122, Ь. (80, 

13). 
іиѵаі те 123, пр. 
— с. іпГ. 176, Ь. 
іихіа 99. 

К. 

календарь прл. III. 
косвенные вопросы 

241. 
косвенныя прпда- 

т о ч н. предл. 213. 
косвенная рѣчь 244, 

сл. 

Ь. 

Іаеіагі с. аЫ. 147, а. 
— съ ^ио<1 224. 
— съ асе. с. іпГ. 181. 
Іс&е (аЫ. тобі) 152, пр. 1. 
ІіЬег, ІіЬегагі соч. 141. 
Іісеі с. іпГ. 176, Ъ; 178, 

пр. (108). 
Іісеі с. сопі. 210, 5; 236. 

(108). 
ІіШеа 268, прл. I, 1, 7. 
Іосаге соч. 157, I. 
Іос&іітпз 41, пр. 2.154,155. 
Іосо, іп Іосо 128, Ь, пр.; 

156, а. 
1оп$е при превосх. степени 

256, 4. 
Іоп^іиз безъ дпат 145 ,пр. 1. 
Іоп^ит езі (іпсі. вм. сопі.) 

209. 
ІиДёге с. аЫ. 146 (90, 37). 
Ішііз (аЫ. іетр.) 159. 
1и&еге с. асе. 124. (82, 19). 

М. 
таегёге с. асе. 124. (84). 
— с. аЫ. 147, а и пр. 
та^пат (тахітат) рагіет 

127. 
та^пі (§еп. ргеі.) 172. 
та^по, рагѵоеіс.(аЫ.ргеі.) 

! 150. 
таіог (тіпог) паіп 143. 
— паіиэ 145, пр. 1. 
таііе соч. 182, 2 и пр. (99). 
тапд&гс, иі 217. 
тапеге съ двоин. имен. 113 

(82, 29). 
тедегі с. <іаі. 133. (96,16). 
междометія 103; 131. 
шеііиз езі (іпсі. вм. сопі.) 

209. 
шешіпіззе соч. 170. (102). 
— с. іпГ. ргаез. 185, пр. 
шетогіа іепеге 146. (83, 

60). 
тстог с. ееп. 169, а. 

тетог&ге, соттѳтогягѳ 
%соч. 170, пр. 2. 

тепіе*(аЫ. тобі) 152, пр. 1. 
метафора 1 прл. 1, 1, 
метонимія/ 1, 2. 
метръ, прл. И, 6, 1. 
теіаёге соч. 135. (89,124). 
— пе (поп), иі 220 и пр. 1. 
гоеіиз езі, по 220. 
шіЬі ѵісіеог 184, пр. 2. 

(81, 10). 
тіііііае 155, Ь. 
тіііе и тіііа 52, 3; 168,1. 
тіпагі, тіпііагі соч. 122, 

пр. 5. 
тіпогіз, тіпіті (^еп. ргеі.); 

тіпіто (аЫ. ргеі.) 
172, 150. 

тіпиз безъ яиат 145, пр.1* 
тігагі с. асе. 124. 
— съ асе. с. іпГ. 181. 
— съ ^ио<1 224. 
тізегёгі с. §еп. 173, пр. 

2. (95, 8). 
тізёгеі те 173. (104). 
тіііёге съ <Іаі. цѣли 138, с. 
— съ супин, на шп 196. 

(90, 46). 
множественное число 

вм. русск. единств. 
249. 

множ, число собств* 
именъ 249. 

тойі, наклоненія 209, сл. 
тосіо (аЫ. тосіі) 152, пр. 1. 
— с. сопі. 243. 
топёгѳ соч. 130, КВ. (82, 

35). 
— иі или асе. с. іпГ. 217, 

218. 
мора, тога, прл. II, 5, 1. 
тоге (аЫ. тойі) 152, пр. 1. 
тоз езі, иі 221, Ь, пр. с. 
тоѵёге с. аЫ. 140, а. (82, 

13). 
тиііо (аЫ. тепз.) 149. 
— при сравн. степ. 256,4. 
тиііаго с. аЫ. 171, КВ. 
таііит с. §еп. 168. 
мѣстный падежъ 39, 

пр., 154, 155. 
м ѣ с т о и м е н і я, см. рго- 

потіпа. 

N. 

наклоненія 209, сл. 
пат, папцие 248, б. 
нарѣчія, см. айѵегѣіа* 
паіи ^гапсііз еіс. 143. 

18* 
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паіиз с. асе. 160, Ъ. 
— с. аЫ. 140, Ъ, пр. 
паіиз шаіог 145, пр. 1. 
пате ргоПсізсі 146. (96,39). 
пёвъ прѳдлож. желанія 212. 
— въ предлож. дѣли 214. 
— при ѵегЬа іітепйі 220. 
— въпредлож.доподн.217, 

215. 
пе аиі— аиі 214. 
пб вопрос, част. 240. 
пес (пеяие) 248, а. 
песеззагіизсоч. 132,2, пр.З. 
пессззе езі (іпй. вм. сопі.) 

209. 
— с. іпГ. (асе. с. іпГ.) 176, 

180. 
— с. сопі. 180, пр. 
псспе = или нѣтъ 242. 
пе йісатииіпопйісаш215. 
пейит 234, пр. 
пеГаз съ супин, на и 196, 
пе&аге съ асе. с. іпГ. 181, 

183. 
пееіееёге с. асе. 122, с. (87, 

66). 
пето 263, (1. 
— езі, ^иі Йиіп) 237, 2. 
— склоненіе 59. 
пето поп 263, (1. 
педие (пес) 248, а. 
— епіт (тего) 248, а. 
— цшзциат 263, (1; 268. 
пе — 4иИет 248, а. 
пе <|иіз 214. 
пезсіо ап 243, 2. 
пезсіге с. асе. с. іпГ. 181 

(пезсіо, Іѵі или іі, 
Ііит). 

пспіег 60, 263, Ь. 
пеиігпт мѣстоим. какъ вин. 

содержанія 126, Ь. 
— прилаг. употр. какъ на- 

рѣч. 127. 
— прилаг. употр. какъ су¬ 

ществ. 111, пр. 2. 
— прилаг. употр. съ деп. 

168, 2. 
пете въ прѳдлож. желанія 

212, 211. 
пете О^ие) въ прѳдлож. 

цѣли 214, 215. 
—въпредл.дополн.217,215. 
піЫІ какъ нарѣч. 127. 
— с. &еп. 168, 2. 
— аііші пізі 238, пр. 4. 
— шциат 263, й; 268. 
— склоненіе 59. 
піЫІі (дед. ргеі.) 172. 
піЬііо (аЫ. тѳпз.) 149, рго 

піііііо 172, пр. 1. 

пітіпт с. деп. 168, 2. 
пізі, зі поп 233. 
пізі Гогіе (ѵего) 233, пр. 2. 
пііі с. аЫ. 147, Ь. (96, 28). 
поіі с. іпГ. въ запрещеніяхъ 

211. 
поііе соч. 182, 2. (103). 
— с. сопі. 210, 4. 
потеп с. §еп. арроз. 164, 

пр. 2; 194, 1. 
потеп тіЬі езі 138, пр. 2. 
потіпа ргоргіа съ опредѣ¬ 

леніемъ 116,а,пр.2. 
потіпаге съ дв.впн. 128, Ь. 
— съ дв. имен. 113 (поті- 

пог). 
потіпаііѵиэ с. іпГ. 184. 
— дв. имен. 113. 
пошіпс при гл. обвинять еіс. 

171, пр. 
поп езі, ^иой (сиг) 226. 
поп та^із (тіпиз)— диат 

238, пр. 4. 
поп тойо — зей еііат 248. 
поп шойо (поп) — зей пе— 

^шаст 248. 
поппе 240, 241. 
попциіп^ио, ^иой 223,пр. 
поп зоіит — зей еііат 248. 
поп іат—диат 238, пр.4. 
позігі и позігпт 165. 
пиЬёге с. йаі. 133.(89, 1). I 
ппйагѳ с. аЫ. 141. 
ппііпз 60; 263, с. 
пит 240, 241. 
питегаге соч. 157, I. 
пипііаге иі или асе. с. іпГ. 

218. 
— съ пот. с. іпГ. 184,с, 1. 

(пипііог). 
нѣтъ какъ отрид. отвѣтъ 

240. 
нѣтъ съ родит, пад. перев. 

111. 
О. 

о (междом.) с. асе. 131. 
— с. ѵосаі. 131, пр. 
оЪ 99. 
оЫге с. аес. 125, с. (оЬео, 

-іі, -Ііит). 
оЪІітізсі соч. 170. (96, 41). 
обозначенія мѣста 154, сл. 
— пространства 158. 
— времени 159, сл. 
оЪзесгаге, оЪіезіагі,иі 217. 
оѣзедиі с. йаі. 122, пр. 1. 

(96, 23). 
оЪзіаге, оЪзізіёге (пе, дио- 

тіпиз) 219 (оЬзіо, 
оѣзізіо, оѣзіііі). 

оЪігесіаго с. йаі. 134. 
оссиііаге с. аЫ. 146. 
ойіо еззѳ 138. 
оіёге с. асе. 126, а, пр. 

(оіео, иі). 
отпіит позігит 165, пр. 1. 
орегат Йаге с. йаі. 133. 
орегат йаге, иі 217. 
оріпіопе ееіегіиз 145, пр.З. 
орогіеі (іпй. вм. сопі.) 209. 

(108). 
— съ іпГ. (асе. с. іпГ.) 176, 

(180). 
— съ сопі. 180, пр. 
оррегігі с. асе. 122, а (97, 

58). 
оррійит при именахъ город. 

155, а, пр. 1. 
о п р е д ѣ л е н і е, см. аіігі- 

Ъиіит. 
о пре дѣлите льныяпрѳд- 

лож. съ со сл агат, 
наклон. 237, 1, 2. 

— въ асе. с. іпГ. 246, 2. 
оріаге, иі 217. 
ориз езі соч. 142. 
— с. іпГ. (асе. с. іпГ.) 142, 

пр., 176, 180. 
огаге соч. 130, КВ. 
— иі 217. 
огаііо оЫЦиа 244, сл. 
огЪаге с. аЫ. 141. 
огйіпе (аЫ.тпойі) 152, пр. 1. 
огіиз соч. 140, Ь, пр. 
отвѣтъ 240, 2, 3. 
отъ = ргае98; 147, пр. 2. 
отрицанія 268. 
охутогоп пр. I, 2, 4. 

Р. 

раепе = едва не, чуть не 
268, пр. 3. 

раепііеі соч. 173. (108). 
раг, рагііег ас. 238, с. 
рагсёгс с. йаі. 133. (85, 9). 
рагопотазіа прл. I, 2, 6. 
рагіісерз с. &еп. 169, а. 
рагіісіріпт 187, сл. 
— вм.русск. существ. 111. 

пр. 2, 189. 
рагі. аІігіЬиііѵит 188, а. 
— ргаейісаііѵит 188, Ь. 
— сопіипсіит188Ь, 1; 189. 
— аЫ. аЪзоіиіиз 188, Ь, 1; 

189, 190. 
— приаийіо,ѵійеоеіс.191. 
= ргаез. с. §еп. 169, а, пр. 
рагіііиз 78, 2. (97, 50). 
рагит с. деп. 168, 2. 
рагѵі (ееп. ргеі.) 172. 
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рагѵо (аЫ. ргеі.) 150. 
равзіѵит переходи, гдаг. 

64, 121, 122. 
раззіѵшп непереходн. глаг. 

64, 133. 
— въ смыслѣ русск. воз¬ 

врати. залога 64. 
— замѣняется 264. 
раіі съ асе. с. іпГ. 182, 1. 

(100, 31). 
раііеиз с. деп. 169, а, пр. 

(96, 29). 
рапіо (аЫ. шепз.) 149. 
— апіе (розі) 161. 
ресШшз = пѣшкомъ 146. 
реііёге с. аЫ. 140, а. (85, 

16). 
репйёге ех 157, III. (81,1). 
репез 99. 
пентаметръ дакт., пр. 

II, 8. 
рег 99. 
— при лицахъ 146. 
— для обозн. образа дѣй¬ 

ствія 152, пр. 4. 
— продолж. врем. 160, а. 
рега&гаге 125, Ь. 
регіёсіит Ьізіог. 198, 2. 
— ргаезепз 198,1;въ сопз. 

іетрог. 205, пр. 2. 
регДсёге, иі 217 и пр. (рег- 

Ясіо, -Гёсі, -іесіит). 
регіеиіит езі, пе 220. 
регіпсіе ас 238, с. 
регіпйе дпазі 235. 
регіге разз. къ реггіеге 78, 

4; 82, пр. (101). 
регііиз с. ^еп. 169, а. 
регтіііёге, иі 217. 
— с. дегипсі. 195, 3. (91, 

49). 
рез, стопа прл. II, 5, 3. 
регзопіГісаііо прл. I. 2, 13. 
регзиаДёге с. <1аі. 133. 

(82, 26). 
— съ иі или асе. с. іпГ. 133, 

218. 
регѵаіёге (рег) 125, Ъ (рег- 

ѵйсіо, -ѵазі, -ѵазит). 
реіёге соч. 130, N6. 
— иі 217. (92, 76). 
реіёге заіиіет Ги^а 146. 
письменный слогъ 

203. 
рІасЫ тіЫ соч. 176; 218, 

I, пр. (108). 
ріеішз с. ^еп. 169, а. 
плеоназмъ прл. I, 3,1. 
ріигаііа іапіпш съ числит. 

раздѣл. (вм. коли¬ 
честв.) 52, 4, с. 

ріигіз, ріигігаі (деп. ргеі.), 
ріигіпіо (аЫ. ргеі.) 
172, 150. 

ріиз, ріигігаиш какъ нарѣ¬ 
чіе 127. 

— с. &еп. 168, 2. 
ріиз безъ диат 147, пр. 1. 
рІи^иатрогГесІит 200. 
р1из^иашр. сопі. = сопі. 

ітрегГ. 231, пр. 2. 
роИіссгі съ асе. с. іпГ. Гиі. 

183, 2. (95, 6). 
роіузушіеіоп 248, а. 
ропёге соч. 157,1. (93,199). 
розсёге соч. 130, N13. (86, 

35). 
розііит еззѳ іп с. аЫ. 

147, Ь. 
роязв=іпГ. Гиі. 183,2. (98). 
розяига (іші. вм. сопі.) 209. 
роззМёге и роззЫёге с. асе. 

122, с. (81, 8; 88, 
102). 

розі 99. 
розірбпсгес.сіаі. 134 (розі- 

рбпо,-рбзиі,-р5зііит). 
розЦиат 204. 
розіиіаге а 130. ЫВ. 
— <1ѳ 171, а, пр. 
— иі 217. 
роіігі соч. 148, пр. (97, 

53). 
роіиз и ргаизиз 78, 3. (81, 

17; 81, 4). 
ргае 98. 
— означ. препятств. при¬ 

чину 147, пр. 2. 
ргасЪёге зе 128, (1. (83,41). 
ргассірсге, иі 217 (ргаесі- 

ріо, -сёрі, -серіит). 
ргаейісаіит и зиЪіесішп 

111, сл. 
предлоги, см. ргаерозі- 

Ііопез. 
предложеніяцѣли214,сл. 
— дополнит, съ союз, иі, 

пе^иотіпиз 217,сл. 
— слѣдствія 221. 
— съ диіп 222. 
предложенія причины 

223, сл. 
— времени 204, 1, 2; 227, 

сл. 
— условныя 231, сл. 
— условныя желанія 234. 
— условныя сравненія235. 
— уступительныя 236. 
— опредѣлительныя 237. 
— сравнительныя 238,239ч. 
— вопросительныя 240,сл. 
ргаееззе с. <1аі. 134. (53). 

ргаеіеггенѳсоч. съ іпГ. 178, 
КВ. (87, 62). 

ргаейсёге соч. 134. (87,76). 
ргаерозШопез, предлоги 

98, сл. 
— выраж. съ предлог, въ 

смыслѣ опред ѣл.162, 
пр.; 164, пр. 1,254, <1. 

ргаезепз 197. 
— сіе сопаіи 199, пр. 2. 
— Ьізіогісиш 198, 2; въ 

сопз. Іетрог. 205, 
пр. 1. 

ргаезегііт сит 228, 2. 
ргаезійіо геі^иёге 138, с. 

(87, 84). 
ргаезіаге зе 128, <1. (80,11). 
— с. йаі. 125, Ъ, пр. 
ргаеіег 99. 
— Яогегѳ ргаеіег ееіегоз 

125, Ь, пр . (84, 73). 
ргаеіегіге с. асе. 125, а 

(ргаеіегео,-іі,-ііит). 
— зііепііо 152, пр. 1. 
ргаеіёгіі те 123, пр. 
ргаеіегіііо прл. I, 2, 6. 
приложеніе,см.аррозіііо. 
прилагательныя, см. асі- 

іесііѵа. 
ргітипц -из, -о 117, пр. 
ргіпсіріо 159. 
ргіог, ргішиз вм. нарѣчія 

117, Ь. 
ргішиз съ существ, для обо- 

знач. части 116, а, 
пр. 1. 

ргіиз^иаи1 (апіеяиаш) 230, 
ргіѵаге с. аЫ. 141. 
рго (междом.) 131. 
рго (предлогъ) 98. 
рго піЬііо риіаге 172, пр. 1. 
ргоеііо ѵіпсёге 146. (88, 

85). 
ргоЫЪего с. асе. 122. (83, 

39). 
— с. аЫ. 140, а. 
— съ асе. с. іпГ. 182, 3. 
ргоішіе 248, е. 
— ас ві, диазі 235. 
ргоіерзіз прл. I, 3, 5. 
рготШеге с. асе. с. іпГ. Гиі. 

183, 2. (91, 50). 
ргопотіпа, ихъ согласова¬ 

ніе 118. 
— регзоп. какъ подлеж. 

111, пр. 1, 179, 3, 
183, 5. 

— дстопзіг. 55, 260, 
261. 

— іпйеЯп. 59, 263. 
— іпіегго&аі. 58. 
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ргопотіпа рсгзопаі. 63; 
111, пр.1. 

— роззезз. 54, 55; 257. 
— гесіргос. 259. 
— гейех. 53, 55; 258. 
— геіаііѵа 57; 262. 
ргоре (предлогъ) 99. 
ргоре — едва не, чуть не 

268. 
ргоріог, ргохіпшз соч. 132, 

2, пр. 1. 
ргоргіпз с. деп. 169, Ь. 
ргоріег 99. 
ргозрісёге, ргоѵійёге соч. 

135 (ргозрісіо,-зрехі, 
-зресіит) (ргоѵійео, 
-уісіі, -ѵізит). 

ргоіазіз 231, I. 
ргохітит езі, иі 221, пр. 2. 
рийеі тѳ 173 (108). 
риіагесъдвойн.вин.128, Ь. 
— съ §еп. ргеі. 172. 
риіаге съ асе. с. іпі. 181. 
— съдвойн. имен. 113 

(риіог). 
— съ пот. с. іпі. 184 (риіог). 
риіагез 210, 1. 

диае іиа езі (диа ез) рги- 
йепііа 262, 1. 

диаегёге соч. 130. N6. (92, 
78). 

диат пропуск, послѣ сравн. 
степ. 145. 

— прппревосх. степ. 256,4. 
диатйіи 229,1, Ь, 240,2, а. 
диат иі послѣ сравн. степ. 

221, пр. 1. 
диатуіз, диатдиат 236. 
даапйодиійет 223. 
диапіі (деп. ргеі.) 172. 
диапіо— іапіо 149. 
диапіит с. ^еп. 168, 2. 
диапіит зсіо 237, 2, пр. 2. 
диазі с. сопі. 235. 
-дие 248, а. 
диегі с. асе. (<1е) 124. (96, 

32). 
— съ асе. с. іпі. 181. 
— съ диой 224. 
диі с. сопі. 237, 2. 
— вм. еі із, пат із еіс. 

262, 2. 
диіа 223. 
диісипдиѳ с. іпй. 137. 
диій какъ сказуемое 118, 

пр. 2. 
— с. ееп. 168, 2. 
диій езі, диой (сиг) 226 

и пр. 

диій аііий пізі 238, пр. 4. 
диій? диій диой 240, пр. 1. 
диійат 263, Ъ. 
диіІіЬеі 263, с. 59. 
диіп с. сопі. 222. 
— с. іпй. 222, 2, пр. 
— поп диіп 223, пр. 
диіррѳ диі 237, 1, пр. 
диіз и диі безъ разлпч. 

59, 4. 
диіз вм. аіідиіз 263, а. 
диіз езі, диі с. сопі. 237, 2. 
диіз? и диі? различ. 58, 

| пр. 2. 
диіз? усилив, чрезъ при- 

бавл. пат, іапйет 
58, пр. 2. 

диспаш (иііиз) 263, й. 59. 
диіздие 263, е. 59. 
дпіздиіз с. іпй. 237, 57. 
диіуіз 263, ѳ. 
дио— ео 149. 
дао с. сопі. 216. 
— поп дио 223, пр. 
диоай 229. 
диой саизаіе 223. 
— ехріісаііѵит 225, 1. 
— = что касается того, 

что 225, пр. 4. 
— зсіатеіс. 237, 2, пр. 3. 
— зі, пізі еіс. 262, 2, пр. 
диотіпиз 219. 
диопіат 223. 
диодиѳ 161, 3; 248, а. 
диоідиоі с. іпй. 237. 
диоіиз диіздие 58, пр. 3. 

В. 

гаііопе (аЫ. тойі) 152, 
пр. 1. 

гесеріиі сапеге 139, с. (85, 
19). 

гесогйагі соч. 170. 
гесизаге, пе еіс. 219, пр. 1; 

222, Ь. 
гейоіёге с. асе. 126, а, пр. 

(гейоіео, -оіиі). 
геГегі соч. 174. 
ге^ёге с. асе. 122, с. (91, 

58). 
геііпдиёге съ дат. дѣли 138, 

с. (87, 84). 
— с. ^египй. 195. 
геііпдиііиг, геіідишп езі, 

иі 221, Ъ и пр. 1. 
гетіпізсі соч. 170(101,49). 
герегіипіиг, диі 237, 2. (85, 

23). 
герозсёге соч. 130. ИВ. (85, 

30). 

гез для описапія 111, пр. 2, Ь. 
гезізіёге, пе (диотіпиз) 219 

(86, 34). 
гезіаі, иі 221, Ъ. (гезііііі, 

гезіаге). 
геііпёгѳ, пѳ (диотіпиз) 219 

(83, 65). 
геііпёгі поп роззит, диіп 

222, Ь. (83, 65). 
гейт іасеге с. деп. 171. 
реторическіе вопросы 

240, пр. 2. 
— въ огаі. оЫ. 245,246, и 
гійёге, іггійёге с. асе. 124. 

(82, №№ 23, 24). 
ритмъ прл. II, 5, 2. 
голаго соч. 130, N3. 
— иі 217. 
газ соч. какъ имена горо¬ 

довъ 155, Ь. 

8. 
засег с. &еп. 169, Ь. 
зарёгес. асе. 126,а, пр. (91,. 

75). 
заііз с. деп. 168, 1. 
заііз Гасёге с. йаі. 133. 
зсіге с. (асе. с.) іпі*. 178,. 

181. (95, 14). 
— Ъаой зсіо ап 243, 2. 
зсііо, зсііоіе 211. 
зесіагі с. асе. 122, й. 
несипйит 99. 
зесиз ас 238, с. 
вей 248, с. 
зеіип^ёге а 141, Ь. (зеіипдо* 

-іипхі, -іипсіит). 
зепіеиііа (аЫ. Іітіі.) 143. 
зепіепііат го&аге 130, N6, 

пр. 
вспііге с. асе. с. іпГ. 181 (94* 

10). 
ведиі с. асе. 122, й. (96* 

20). 
зедпііиг, иі 221, пр. 2. 
зезіегііиз, прл. IV. 
зеи = зіѵѳ 248, Ъ. 
зі въ условн. предлож. 231. 
зі = не— ли 231, пр. 3. 
зі = всякій разъ какъ 

204, 2. 
зі Гогіе 231, I. 
зі тіпиэ 233, а, Ь. 
зі поп 233, Ъ. 
зііепііо (аЫ.тойі) 152, пр. 1.. 
зііеге с. асе. 124. (85). 
зітіііз соч. 169, с. 
— ас 238, с. 
зіти1ас(зітп1аідпе)204,1. 
вішиіаге съ асе. с. іпі. 181. 
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«іп (аиіет) 283, с. 
віпс 98. 
«те и По еіс. 152, пр. 3. 
— пои віпе аіідиа вро 

263, Ъ. 
синекдоха прл. I, 1, 3. 
віпеге соч. 182,1.(95,116). 
синицезисъ прл. II, 4, 
зЦиЫеш 223. 
зіѵе 248, Ъ. 
віѵе — віѵе 248. 
согласованіе сказуемаго 

114, 115. 
— опредѣленія 116, а. 
— приложенія 116, Ь. 
— мѣстоим. 118; обратное 

согласованіе 119. 
80Іёге с. іпГ.=обыкновенно 

178. (97, 4). 
зоіііиз = рагі. ргаѳз. 187, 

пр. 1. 
яоіііз вм. нарѣч. 117, Ь. 
союзы сочиняющіе 248. 
— подчиняющіе 214, сл. 
8ре ссісгіия 145, пр. 3. 
«рссіаге, иі 217. 
врсгаге с. асе. 124. 
— съ асс.с.іпГ. 181,183, 2. 
«рее езі съ асе. с. іпі. 180. 
вроііпге с. аЫ. 141. 
сравнительныя пред¬ 

ложенія 238. 
— сокращенныя 239, 1. 
— въ асе. с. іпГ. 239, 2. 
— условія 235. 
яіаге аЪ аІЦио 157, III. 
—= стоить 150. (80, 10). 
«іаі рег те, ^иотіпп5 219, 

пр. 1. 
«іиіиёгс соч. 157, I. (89, 

115). 
— иіили (асе. с.) іпГ. 218. 
стихъ, ѵегзиз прл. И, 6. 
«іабеге с. баі. 133. (84, 78). 
віабіозиз с. ^еп. 169, а. 
яиайеге, иі 217. (82, 25). 
ииЬ 100. 
«иЪіесіит и ргаебісаіиш 

111. 
«пЪзіапііѵа на іо 250, Ь. 
яиЪзіапііѵа на ог 250, а. 
виЪзІапііѵа переход, въ 

опредѣлнт.предлож. 
262. 

— вм. русскихъ прилагат. 
254. 

— различ. образ, замѣ¬ 
няются 251. 

— вм. наев. страны назв. 
народа 253. 

зпЪзіапііѵа совсѣмъ по- 
латыни не выража¬ 
ются 255. 

зиссебёге с. (1аі. Л34 (зис- 
сес1о,-сез8і,-се8зшп). 

зиі, зіЪі, 86 53,55, 258, 213. 
витпшт какъ нарѣчіе 127. 
зиттиз съ существ, для 

обозн. части 116, а, 
пр. 1. 

зшпёге съ дв. вин. 128, с. 
(91, 51). 

зипі, с. сопі. 237, 2. 
зирег 99. 
ѳирегіаіітиз $га<1іія, пре- 

восход.степ.256,3,4. 
— перех. въ опредѣл. пред- 

лож. 262, 1, пр. 
— съ ^иіз^иѳ 263, е. 
зпріпа 196. 
зирга 99. 
аивсірёгес. дегшмі. 195, 3. 

(зпзсіріо, -сёрі, -сер- 
іит). 

зизсепзёге с. Паѣ. 133. (84, 
59). 

зизрепбёге ех 157, III. (84, 
6)- 

8Ш18 53, 54, 55; 258; 213. 
существительныя, см. 

зиЪзіапііѵа. 
зуііерзіз прл. I, 3, 3. 
зуві&іе прл. II, 5, пр. 

Т. 

іасёго с. асе. 124. (83, 45). 
іаебеі те 173. (104). 
іаііз — ^иа1із, іат— ди&т 

еіс. 238, а. 
іатеп 248, с. 
— послѣ зі поп 233, Ь, 1. 
іатеізі 236, пр. 
іавдиат с. сопі. 235. 
іапіі (§еп. ргеі.) 172. 
іапіит с. §еп. 168, с. 
(Іетрегаге) тіЬі поп іет- 

рего, диіп 222, Ь. 
іетрегаіит еві регі. разз. 

къ рагсо 133. 
іетрога, времена 197, сл. 
— главныя 205. 
— историческія 205. 
іетроге, іетрогіішз 159. 
іѳтраэ еві, сит 227, 1, пр. 
іепёге саріит 198, пр. 1. 

в (83, 60). 
іепегі поп роззит, ^иіп 

222, Ь. (83, 60). 
іепіаге, зі 231, пр. 3. 

іегга тагцие 156, а. 
— иЬі іеггагит 168, пр. 
тезисъ прл. II, 5, 3. 
іітсге соч. 136. (84, 69). 
— пѳ (поп), иі 220, пр. 2. 
-4іо (-зіо) оконч. существ. 

250. 
іоіиэ вм. нарѣч. 117, Ь. 
іоіа игЪо 156, а. 
-іог (-зог) оконч. существ. 

250. 
ігабёгс с. ^египб.195,3,80. 

(80, 7). 
ігабііипі езі съ асе. с. іпГ. 

184, пр. 1. 
ігабііиг (ігабипіиг) съ пот. 

с. іпГ. 184, с. 2. 
ігабисёгееіс. съ двоин.вин. 

129. (ігабасо, -бихі, 
-(Іисішп). 

ігапя 99. 
ігапзіге еіс. с. асе. 125, а. 

(101). 
ігіЪиёге съ дат. цѣли 138. 

Ь. (89, 119). 
ігіпі вм. іегпі 52, 4, с. 
тропы прл. I, 1. 
іиёгі, іиіиз а 140, а, пр. 

(96, 14). 

Г. 

иЫ с. деп. 168, 2, пр. 
иЬі (ргішиш) 204, 1. 
иЬіспидиѳ с. деп. 168, пр. 
— с. іпбісаі. 237. 
иЪциѳ 62, пр. 1. 
иісізсі соч. 122, пр. 6. 

(96, 40). 
иііия и ^иіз^иат 263, <1. 
иііітиз вм. существ. 116, а. 

пр. 1. 
— вм. нарѣч. 117, Ь. 
иііга 99. 
і^иат 263, б, 268. 
ипц& ех (бе) и с. деп. рагі. 

167, пр. 1. 
шшз ошпіат при нревоо 

ход. степ. 256, 4. 
иппэ диіздие 263, е. 
игЬзпри имен, городовъ 155 

а, пр. 1. 
издиѳ со (поп) 221, а. 
изиі еззе 138, а. 
изиз = рагі. ргаез, 187, 

пр. 1. (100, 33). 
иі сопсезз. 210, 5; 236. 
— сопзес. (ехріісаі.) 221. 
— бпаіо 215. 
— оЪіесііѵ. 217. 
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иіегдие 263, е, пр. 
— с. §еп. рагі. 168, пр. 2. 
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стоим. 248,Ь; 256,4. 
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ѵепіі шіЫ іп шепіѳпі 170. 
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— с. іпГ. 220, пр. 2. 
ѵегііиз = рагі. ргаез. 187, 
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ѵеэігі и ѵеэіпіт 165. 
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ѵохсъееп.арроз.164, пр. 2. 
вопросительн. части¬ 
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2. 
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